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Manažerské shrnutí:
ČSSD navrhuje bankovní daň z aktiv, která by většinou svých klíčových charakteristik měla
blízko k bankovní dani, kterou v roce 2010 zavedlo Maďarsko. Tam banky břímě daně
přenesly na své klienty, zejména pak na relativně hůře situované příjemce hypotečních
úvěrů z řad domácností. Přenos daňového břímě na bankovní klientelu je však v rámci EU
takřka univerzálním důsledkem zavedení bankovní daně. Ekonomická teorie i empirická
data potvrzují, že břemeno bankovní daně nesou úplně nebo z velké části klienti banky,
spíše příjemci úvěrů než vkladatelé. Celková dostupnost úvěrů se zhoršuje.
Případná bankovní daň v ČR, tak, jak ji navrhuje ČSSD, by neměla – a nemohla mít – žádnou
vazbu na světovou finanční krizi. Vlna zavádění bankovních daní v zemích EU, jež
kulminovala v roce 2011, opadla. Jedinou zemí, která po roce 2013 v EU bankovní daň
zavedla, je Polsko. V roce 2016 tento krok zemi dle odhadů připravil o 0,2 procentního
bodu ekonomického růstu, zejména proto, že zpomalil růst objemu úvěrů. Další negativní
efekty bankovní daně teprve ještě mohou nastat, jak upozorňuje například Mezinárodní
měnový fond.
ČSSD bankovní daň navrhuje v kontextu snahy omezit údajně enormní odliv zisků z ČR a
v kontextu svého úsilí redukovat takzvané „dolování renty“ zahraničními vlastníky.
Nezamýšlí tedy bankovní daň jakožto prostředek, jenž by měl tlumit dopady případné
bankovní krize, ať už vytvořením záchranného fondu nebo internalizací systémového rizika.
Ostatně je otázkou, zda bankovní daň obecně může vůbec být účinným prostředkem
k omezení systémového rizika. Naše analýza možného chování bankovního sektoru po
zavedení daně ukazuje, že bankovní daň by mohla do systému vnést rizika paradoxně
naopak více, mimo jiné skrze snahu o zvýšení ziskovosti prostřednictvím snížením
přebytečného kapitálového polštáře.
Ukazujeme, že banky mohou v rozporu s avizovaným záměrem zavedení bankovní daně
(napravit dle navrhovatele nadměrný odliv kapitálu z bankovního sektoru formou dividend
mateřským bankám) podíl zisku vypláceného na dividendách zvýšit. Identifikujeme také
další potenciální nežádoucí účinky bankovní daně, především potenciální zdražení úvěrů,
snižování zaměstnanosti v odvětví a změnu struktury bilancí bank směrem k rizikovějším
aktivům.
Polská zkušenost se zavedením bankovní daně indikuje, že vstupní odhad jejího inkasa,
uplatňovaný v rámci politické agitace za prosazení příslušné legislativy, se může výrazně
rozcházet s realitou. Reálné inkaso daně může být třeba i o třetinu nižší. Navýšení příjmů
státního rozpočtu, které ČSSD vyčísluje na více než 11 miliard korun, tak může být
realisticky vykoupeno ztrátou celé ekonomiky, která bude obdobného, nebo dokonce
vyššího rozsahu než ono navýšení.
Náklady bankovní daně v ČR, zemi, která má zdravý a dlouhá léta stabilizovaný bankovní
systém, tak z hlediska možného dopadu na ekonomiku evidentně převyšují její přínosy.
Zavedení daně by se projevilo zpomalením tempa ekonomického růstu s možnými
nepříznivými důsledky pro celkovou zaměstnanost a investice. Tento náklad by mohl mít
smysl, pokud by daň výrazně zvyšovala odolnost tuzemského bankovního systému a
zásadně redukovala pravděpodobnost vzniku systémové bankovní krize. Tato
pravděpodobnost je však v ČR už nyní relativně velice nízká a nelze tak předpokládat, že by
ji zavedení bankovní daně významněji snížilo. Pokud je cílem ČSSD spíše než prevence
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bankovní krize snaha o zamezení odlivu kapitálu z ČR, existují prověřenější způsoby, jak
toho docílit. Jedním z nich je zvýšení atraktivity investičního prostředí v ČR. S tím je však
konzistentní mnohem spíše snižování daní, nebo alespoň daňová stabilita. Návrh na
dodatečné zdanění bank povede naopak ke snížení důvěryhodnosti nejen bankovního, ale
obecně podnikatelského prostředí v ČR s potenciálním negativním vlivem na příliv
zahraničních investic a ochotu zahraničních investorů zisk reinvestovat v tuzemsku.
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1. Dopad na spotřebitele a domácnosti
Bankovní daň byla v letech 2009 až 2016 zavedena v patnácti zemích Evropské unie.
V jedné z těchto zemí, Finsku, došlo v daném období také k jejímu zrušení (viz Obrázek 1).
Obrázek 1: Bankovní daň byla zavedena v 16 zemích EU, v jedné byla zrušena
2009
Švédsko

2010
Maďarsko

2011
Německo
Rakousko
Francie
Velká Británie
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Lotyšsko
Kypr

2012
Nizozemí
Belgie
Slovensko

2013
Finsko

2014
2015
(Finsko zruš.)

2016
Polsko

Zdroj: ČNB (2017), Devereux a kol. (2013), CYRRUS, a.s.

Smyslem zavedení bankovní daně je zajistit dosažení dvou základních cílů. Zaprvé, zvýšení
příjmu státního rozpočtu tak, aby její inkaso pokrývalo alespoň část nákladů vzniklých
v důsledku možné bankovní krize. Jedná se tedy vlastně o kompenzaci daňových
poplatníků, z jejichž prostředků mnohé státy v době nedávné finanční krize poskytovaly
záruky a sanace bankovnímu sektoru. A nelze vyloučit, že by se v takové situaci mohly
ocitnout opět.
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Druhým cílem zavedení bankovní daně je eliminace nežádoucího dopadu implicitních
vládních záruk velkým, systémově důležitým bankám. Implicitní vládní záruka vede
k rizikovějšímu jednání příslušných vrcholných bankéřů, neboť ti jsou přesvědčeni, že vláda
jejich banku v případné krizové situaci nenechá na holičkách. Například proto, že by
takovou nečinností ohrozila bankovní sektor celé země, případně dokonce určitého
světového regionu. Daň se proto odvíjí od výše potenciálního příspěvku dané banky ke
vzniku systémového rizika a od všech potenciálních budoucích nákladů spjatých s jejím
případným pádem.

1.1 Návrh ČSSD v kontextu bankovních daní v Evropě
Bankovní daně zaváděné v jednotlivých zemích EU od roku 2009 se odlišují v zásadě v
alespoň čtyřech aspektech. Prvním z těchto aspektů je daňový základ, z něhož je bankovní
daň počítána. Většinou se jedná o celková pasiva, z nichž je však vyloučen vlastní kapitál a
pojištěné vklady. Tak je tomu například v Rakousku, Belgii, Nizozemsku, na Slovensku či ve
Velké Británii. V Německu jsou vyloučeny veškeré vklady, zatímco jsou ovšem do základu
zahrnuty mimorozvahové deriváty. V Maďarsku nebo v Polsku představují daňový základ
celková aktiva a ve Francii zase minimální kapitál požadovaný regulačním orgánem.
Druhým aspektem, podle kterého se mohou bankovní daně v jednotlivých zemí EU odlišit,
je míra progrese. V Belgii, v Nizozemku, na Slovensku, v Polsku či ve Švédsku je nulová,
jelikož tyto země uplatňují rovnou bankovní daň. V Rakousku, Německu nebo Maďarsku
zase kladná, poněvadž banky s vyšším objemem celkových pasiv, resp. v maďarském
případě celkových aktiv, čelí vyšší sazbě bankovní daně než ty s nižším objemem. Země,
jako je Velká Británie nebo Nizozemsko, uplatňují také progresivní daň, avšak míra sazby
se nemění podle výše pasiv či aktiv, nýbrž v závislosti na tom, zda se jedná o pasiva
krátkodobá nebo dlouhodobá. Některé země navíc ještě uplatňují zvláštní mírnější režim
vůči malým bankám, neboť na ně se implicitní záruky vlastně nevztahují, protože nejsou
systémově důležité.
Třetím aspektem, podle něhož se bankovní daně v jednotlivých zemích EU odlišují, je
samotná výše sazby. Mezinárodní měnový fond doporučuje sazbu maximálně 0,2 procenta
(MMF, 2010). Nižší sazbu, než je tato hodnota, aplikují například Německo, Rakousko,
Belgie, Nizozemsko, Švédsko nebo Velká Británie. Vyšší sazbu, než je hodnota 0,2 procenta,
zase například Francie, Slovensko a částečně Maďarsko (Kogler, 2016).
Posledním aspektem, podle něhož lze bankovní daně odlišit, je zdůvodnění uplatněné při
jejich zavádění, tedy konkrétně to, zda má příslušné inkaso vést k pokrytí nákladů dopadu
potenciálních budoucích krizí, nebo zda pokryje náklady již proběhlé krize, jako je tomu
v Maďarsku nebo Rakousku.
Bankovní daň, kterou navrhuje ČSSD, bere za svůj základ objem aktiv. V tomto aspektu má
tedy blízko k modelu maďarskému. Její míra progrese je kladná, sazba daně tedy
s objemem aktiv dané banky stoupá. V tomto ohledu má návrh ČSSD blízko nejen k modelu
maďarskému, ale též k německému nebo rakouskému. Výše sazby případné české
bankovní daně by částečně, pro největší tuzemské banky, přesahovala sazbu 0,2 procenta,
kterou jako horní mez doporučuje MMF. ČSSD totiž pro banky s objemem aktiv, jenž
přesahuje 300 miliard korun, navrhuje sazbu 0,3 procenta. Podle hospodářských výsledků
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za rok 2016 by této sazbě čelily Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, UniCreditBank a
Raiffeisenbank, protože jejich bilanční suma přesáhla úroveň 300 mld. CZK.
Obrázek 2: Bankovní daň navržená ČSSD by patřila k nejpřísnějším v Evropě

ČSSD bankovní daň nezamýšlí – a vlastně ani zamýšlet nemůže – jakožto daň, která má
pokrýt ztráty vzniklé státu v souvislosti se sanací či poskytováním garancí bankovnímu
sektoru. Česká republika patří k menšině zemí EU, kde stát nemusel v důsledku
finanční krize poskytovat bankovnímu sektoru žádné sanační prostředky ani garance.

Tabulka 1: Výsledky českých bank

Tabulka 1: Výsledky českých bank za rok 2016
Zdroj: banky
Zdroj: CYRRUS, a.s.

V několika podstatných ohledech má tedy návrh ČSSD nejblíže k maďarskému modelu
bankovní daně. Pokud by se návrh ČSSD dočkal realizace, bude česká bankovní daň stejně
jako maďarská vztažena k daňovému základu v podobě bankovních aktiv; stejně jako
maďarská bankovní daň bude progresivní, s horní, resp. nejvyšší sazbou daně přesahující
hodnotu doporučovanou MMF. Podstatným rozdílem mezi českým a maďarským modelem
je tak pouze jejich zdůvodnění. Maďarsko bankovní daň uvedlo do praxe v září 2010, jako
jedna z prvních zemí EU. Maďarská vláda daň zaváděla jakožto dočasné opatření, které si
vynutila tehdy probíhající světová finanční krize. Proto také byla daň zprvu počítána z
konstantního daňového základu, jímž byl objem aktiv té či oné banky v roce 2009, kdy
finanční krize vrcholila. ČSSD naproti tomu se svým návrhem přichází v době, kdy vlna
zavádění bankovní daně pominula (viz Obrázek 1). Česká bankovní daň by tedy nemohla
být zdůvodněna nutností vypořádat se s důsledky finanční krize. Nejen proto, že časový
odstup od krize je stále patrnější, ale také proto, že bankovní sektor ČR touto krizí vlastně
zasažen nebyl. Alespoň ne v tom smyslu, že by mu musela být poskytnuta státní pomoc.
Z hlediska čtvrtého aspektu, aspektu zdůvodnění daně, tak má návrh ČSSD nejblíže
k polskému modelu. Polsko zavedlo bankovní daň v době, kdy už vlna jejího zavádění
opadla. Polský bankovní systém přitom v EU patří společně s českým k menšině těch, které
v době krize nebyly odkázány na státní pomoc (viz Obrázek 2). V Polsku a případně ani v ČR
tak daň nelze zdůvodňovat nutností vypořádat se s finanční krizí nebo jejími důsledky.
V tomto aspektu je tedy polský a případně i český model bankovní daně v EU ojedinělý.
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Obrázek 3: Pouze šest států EU se v letech 2008 až 2015 obešlo bez státní pomoci

Zdroj: ČNB (2015)

Vzhledem k tomu, že návrh ČSSD má celkově blízko k maďarskému modelu, který je navíc
v praxi realizován již poměrně dlouho, nabízí právě maďarská zkušenost s bankovní daní
vhodný empirický materiál pro posouzení případného zavedení bankovní daně v ČR.

1.2 Dopad maďarské bankovní daně a implikace pro ČR
Klíčovým projevem každé daně je její dopad. V případě daně bankovní je tedy zásadní
otázkou to, zda její břemeno ponesou majitelé banky, tedy její akcionáři, nebo zda se jim
jej podaří – a do jaké míry – přesunout na klienty, obvykle v podobě vyšších útokových
sazeb úvěrů nebo naopak nižších sazeb vkladů.
Daňovým základem maďarské bankovní daně jsou aktiva úvěrových institucí, tedy
obchodních a družstevních bank. Ze základu jsou přitom vyloučena mezibankovní aktiva
tak, aby bylo zamezeno dvojímu zdanění. Bankovní daň je v Maďarsku nastavena
progresivně. Po zavedení daně čelily menší úvěrové instituce, s aktivy do 185 milionů eur,
sazbě 0,15 procenta daňového základu, zatímco ostatní, velké úvěrové instituce musely
počítat se sazbou 0,53 procenta. Maďarská vláda však sazebník daně v dalších letech
postupně pozměnila, takže v roce 2017 platí nižší sazba daně 0,15 procenta, pro banky
s relevantními aktivy do 50 miliard forintů, zatímco vyšší sazba daně klesla na 0,21
procenta.
Capelle-Blancard a Havrylchyková (2013) ve své analýze podrobují zkoumání chování 36
obchodních a 152 družstevních bank (záložen) v Maďarsku v období od března 2008 do září
2012, tedy v období, které zahrnuje termín zavedení bankovní daně (září 2010).
V popsaném vzorku se 24 obchodních a čtyři družstevní banky kvalifikují jako velké, tj.
s aktivy přesahujícími 185 milionů eur dle údajů za rok 2009.
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V reakci na zavedení bankovní daně došlo ke zvýšení čisté úrokové a poplatkové marže1
velkých bank o 0,84 procentního bodu meziročně v porovnání s malými bankami. Zatímco
před zavedením daně se marže stanovovaná velkými bankami pohybovala na nižších
úrovních než marže malých bank, po uvedení daně se tento rozdíl snížil (viz Obrázek 4).
Před zavedením daně se marže velkých a malých bank rovněž pohybovaly v paralelním
trendu, avšak s výrazně vyšší volatilitou v případě malých bank. Lze tedy usuzovat, že
pokud by daň zavedena nebyla, paralelní trendový pohyb by nadále pokračoval. To
znamená, že maďarské banky prostřednictvím vyšší úrokové a poplatkové marže (než by
byla bez daně) přesunuly břímě daně na své klienty.
Obrázek 4: Čistá úroková a poplatková marže maďarských bank před a po zavedení daně

Zdroj: Capelle-Blancard a Havrylchyková (2013)

Velké maďarské banky ale zvýšily úrokové sazby jen pro určité kategorie své klientely.
Zvýšily úrokové sazby na již poskytnuté úvěry na bydlení, nikoli na úvěry na bydlení
poskytované nově. Sazba u úvěrů na bydlení vzrostla po zavedení daně o 108 bazických
bodů v případě úvěrů poskytovaných ve forintech a o 57 bazických bodů v případě
cizoměnových úvěrů na bydlení. Ke zvýšení sazeb nedošlo u spotřebitelských úvěrů, ani u
úvěrů podnikové sféře. Břímě bankovní daně tedy banky přenesly na tu část klientely, která
vykazuje poměrně nízkou úroveň elasticity poptávky po úvěru a nad kterou tedy mohly
nejsnáze uplatnit svoji tržní sílu, např. jednostrannou modifikací podmínek úvěrů již
poskytnutých drobné klientele (zejména se jednalo o hypoteční úvěry domácnostem).
Jinými slovy, břímě bankovní daně nesly relativně hůře situované domácnosti.
Vzhledem k tomu, že případná česká bankovní daň by ve většině klíčových rysů více či méně
odpovídala koncepci maďarské bankovní daně, ze předpokládat, že by se i obdobně
projevila stran svého dopadu. Její břímě by tedy nesli klienti bank, přičemž ve vyšší míře by
zřejmě byli zasaženi ti hůře situovaní z nich. Tento závěr je podpořen skutečností, že ČR a
1

Čistá úroková marže je rozdílem mezi úrokovými výnosy a úrokovými náklady, jenž je vztažen k celkovým
aktivům banky. Čistá poplatková marže je analogicky rozdílem mezi poplatkovými výnosy a poplatkovými
náklady, jenž je vztažen k celkovým aktivům banky. V souhrnné, neseparované podobě čistá úroková a
poplatková marže představuje celkové náklady finančního zprostředkování.

9

Maďarsko jsou ekonomiky vzájemně si relativně blízké jak strukturou, tak geografickou
lokalizací. Jedná se o malé otevřené ekonomiky, které v uplynulých desetiletích prošly
transformací od centrálně plánovaného pojetí národního hospodářství k pojetí tržnímu.
Obě jsou členy Evropské unie, avšak nesdílejí euro. Obě také vykazují podobnou strukturu
bankovního sektoru: maďarský bankovní sektor byl v době zavádění bankovní daně
charakteristický – stejně jako český bankovní sektor tehdy i dnes – výraznou přítomností
zahraničního kapitálu a poměrně vysokou úrovní konsolidace, jež předčila úroveň
konsolidace běžnou v zemích západní Evropy. Jak maďarský, tak český bankovní sektor také
v letech před světovou finanční krizí vykazovaly rapidní růst (Deloitte, 2012)2.
Navíc, k podobnému závěru jako Capelle-Blancard a Havrylchyková (2013) dospívá ve své
studii Kogler (2016). Ten vychází z rozsáhlých dat za bankovní sektor v EU v letech 2007 až
2013 a odhaduje dopad bankovní daně na sazby úvěrů a na sazby vkladů a také na výši čisté
úrokové marže. Soustředí se ovšem na dopad bankovní daně, jejímž daňovým základem
jsou pasiva, a nikoli aktiva, jako je tomu v Maďarsku a jak by tomu bylo v ČR v případě
realizace návrhu ČSSD.

1.3 Bankovní daň a její dopad napříč EU: teorie a praxe
Kogler (2016) podrobuje empirické analýze rozsáhlý vzorek 2987 bank ve 23 zemích EU
v období let 2007 až 2013. Zahrnuje tedy celé období trvání světové finanční krize a
zahrnuje pochopitelně také země, které bankovní daň nezavedly, jakožto kontrolní vzorek.
Zjišťuje, že banky přesouvají část daňového břemene na klienty, a to prostřednictvím
zvýšení úrokové sazby úvěrů. Nárůst úrokových sazeb ovšem není nijak zásadní. Úroková
sazba úvěrů stoupá po zavedení daně ze své průměrné hodnoty 5,85 procenta o 0,24
procentního bodu na 6,09 procenta, zatímco čistá úroková marže z průměrné hodnoty 2,48
procenta o 0,05 procentního bodu na 2,53 procenta. Rozsah navýšení sazeb do značné míry
závisí na intenzitě konkurenčního boje v rámci bankovního sektoru dané země. Přenos
daňového břemene na klienty je markantní zvláště v zemích s vysokou koncentrací
bankovního sektoru. Důležitou roli hraje také kapitalizace bank. Dobře kapitalizované
banky přenášejí daňové břímě v menší míře, protože jejich hospodaření není daní tak
zásadně dotčeno, jako je tomu v případě hůře kapitalizovaných bank.
V průměru sledované banky v daném období zaznamenaly úrokový výnos z poskytnutých
úvěrů ve výši 5,85 procenta objemu těchto úvěrů. Země, které během daného období
zavedly bankovní daň, vykazují vyšší úroveň úrokového výnosu – 6,03 procenta – než země,
které bankovní daň nezavedly. Úrokový výnos sledovaných bank v letech 2008 až 2013
postupně obecně klesal. Z více než sedmi na méně než pět procent. Tento vývoj byl
výsledkem expanzivní měnové politiky centrálních bank, slabého ekonomického růstu a
nízké inflace. V zemích, kde k zavedení bankovní daně nedošlo, byl tento propad plynulejší.
Od roku 2011, kdy bankovní daň zavedlo hned devět zemí, je zřetelně patrné „rozevírání

2

Mezi maďarským bankovním sektorem v době zavádění bankovní daně a českým bankovním sektorem
v současnosti ale existují i nepřehlédnutelné rozdíly. Úroveň sofistikace finančního zprostředkování je v ČR na
znatelně vyšší úrovni, ostatně byla na ní už při vzájemném srovnání v roce 2012. Český bankovní sektor také
tehdy vykazoval citelně nižší úroveň závislosti na mezibankovním získávání zdrojů (vklady tvořily ve struktuře
pasiv českých bank mnohem větší podíl) a současně daleko nižší podíl úvěrů poskytnutých v cizí měně (Deloitte,
2012).
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nůžek“ úrokových výnosů zemí s daní a zemí bez daně (viz Obrázek 5). Je tedy zřejmé, že
bankovní daň v praxi vedla k mírnému růstu úrokových výnosů z poskytnutých úvěrů.
Obrázek 5: Průměrný úrokový výnos v zemích EU, které (ne)zavedly bankovní daň

Pozn.: Svislé přerušované osy označují roky, kdy v EU kulminovala vlna zavádění bankovní daně
Zdroj: Kogler (2016)

Popsaný Koglerův výsledek ostatně podporuje i ekonomická teorie. Podle ní totiž banky
poskytují úvěry jen do té doby, dokud mezní výnos z nich převyšuje mezní náklad
finančních zdrojů, které jsou předmětem úvěru, a daní. Jakmile se obě položky srovnají,
jakmile tedy mezní výnos odpovídá mezním nákladům, banky úvěr dále již neposkytují,
jelikož by se ocitly v situaci, kdy na své úvěrové činnosti prodělávají. Pokud je zavedena
bankovní daň, mezní výnos se s mezními náklady srovnává při nižším objemu poskytnutých
úvěrů, než je tomu v případě neexistence bankovní daně. Pokles objemu poskytnutých
úvěrů je činí hůře dostupnými, což zvyšuje jejich „vzácnost“ a tedy cenu, v tomto případě
tedy konkrétně úrokovou sazbu úvěrů. Proto z empirických dat plyne, že země, které
bankovní daň zavedly, vykazují v průměru vyšší úrokový výnos z poskytnutých úvěrů,
jelikož příslušné banky část břemene vzniklého v souvislosti se zavedením bankovní daně
přenášejí na klienty. Ti tak čelí vyšším úrokovým sazbám úvěrů a jejich horší dostupnosti.
To, jak velká část daňového břemene je na klienty přenesena, podmiňuje intenzita
konkurence v rámci bankovního sektoru dané země a také úroveň kapitalizace bank. Pokud
si v určité zemi konkuruje pouze několik málo bankovních subjektů, a trh bankovních
služeb je tedy silně koncentrován, a současně poptávka po úvěrech má poměrně nízkou
elasticitu, dochází vlivem zavedení bankovní daně k citelnějšímu růstu úrokových výnosů.
Takovýto růst přitom odráží především relativně nízký počet alternativních bankovních
poskytovatelů úvěru a poměrně vysoké náklady na přechod k jiné bance.
Dosavadní výklad se soustředí spíše na přenesení nákladů na tu část bankovní klientely,
kterou tvoří příjemci úvěrů, nikoli vkladatelé. Bankovní daň, jejímž daňovým základem jsou
celková pasiva, zatěžuje pochopitelně jednotně veškerá pasiva, tedy také jak pasiva
v podobě vkladů, tak pasiva v podobě zdrojů získaných například na mezibankovním trhu
nebo na trhu peněžním. Vklady ve svém optimu vyrovnávají svůj mezní náklad s mezním
nákladem zdrojů získávaných například právě na mezibankovním trhu. Vzhledem k tomu,
že bankovní daní z celkových pasiv jsou ve stejné míře zatíženy jak vklady, tak zdroje
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získané na mezibankovním trhu, relativní mezní náklad zůstává nedotčen. Není tedy dotčen
fixní poměr úrokové sazby vkladů a úrokové sazby zdrojů získaných na mezibankovním
trhu. V důsledku toho nese přenesené břemeno bankovní daně část klientely sestávající z
příjemců úvěrů, kteří čelí vyšším úrokovým sazbám úvěrů, nikoli vkladatelé. Vyrovnanost
mezních nákladů zdrojů z vkladů a zdrojů z mezibankovního trhu totiž v podstatě drží
úrokovou sazbu vkladů na konstantní úrovni. Přenášení nákladů bankovní daně na
příjemce úvěrů charakterizuje zejména banky s poměrně vysokým objemem úvěrů a
nízkým objemem vkladů, jelikož ty musí ve vyšší míře využívat jiné zdroje než klientské
vklady nebo vlastní kapitál.
Bankovní daně v praxi zemí EU jsou zpravidla koncipovány tak, že se zaměřují na rizikovější
zdroje prostředků bank, jako jsou například nepojištěné vklady nebo zdroje
z mezibankovního trhu či z trhu peněžního. Právě takovéto zdroje bankovních prostředků
jsou totiž náchylnější k nežádoucím projevům implicitních záruk. Méně rizikové zdroje
bankovních prostředků, v prvé řadě pojištěné vklady, jsou ruku v ruce s tím obvykle
vyčleněny ze základu bankovní daně. Ze samotné koncepce bankovní daně většiny zemí
EU, tj. právě z toho, že jsou z daňového základu vyčleňovány pojištěné vklady, a někde
dokonce veškeré vklady, je patrné, že skladba pasiv bank v EU zpravidla sestává i z jiných
jejich druhů, ať už nepojištěných vkladů či zdrojů z mezibankovního nebo peněžního trhu.
Přítomnost jiných druhu pasiv, daná možností banky ucházet se o zdroje třeba na peněžním
trhu, a nespoléhat se tedy nutně jen na vklady, zapříčiňuje realizaci výše popsaného efektu
vyrovnávajících se mezních nákladů vkladů a nákladů jiných zdrojů, třeba těch z peněžního
trhu. Jestliže k tomuto efektu dochází, je daňové břemeno přenášeno na příjemce úvěrů.
To ostatně potvrzují uvedená empirická pozorování. Dalším důvodem je praktická
nemožnost, charakteristická pro období krize i období bezprostředně následující, dále
snížit už tak nulové nebo takřka nulové úrokové sazby, včetně sazeb vkladů, jelikož by to
znamenalo jejich redukci do záporného pásma.

1.4 Německá zkušenost s bankovní daní
Zatímco Kogler (2016) zkoumá dopad bankovní daně, vztažené k celkovým pasivům, napříč
zeměmi EU, Buchová a kol. (2014) se zaměřují na situaci v Německu. Tamní bankovní daň
byla zavedena v roce 20113, jakožto součást nové legislativy zaměřené na restrukturalizaci
německého bankovního sektoru.
Z daňového základu německé bankovní daně jsou vyčleněny vklady a vlastní kapitál. Od
daně jsou přitom osvobozeny ty banky (jedná se o více než 77 procent německých
finančních institucí, zejména družstevních záložen), jejichž pasiva po vyčlenění zmíněných
položek nedosahují 300 milionů eur. Při překročení úrovně 300 milionů eur je uplatněno
progresivní zdanění, které se však aplikuje pouze do úrovně dvaceti procent ročního zisku.
Na upravená pasiva v objemu od 300 milionů eur do deseti miliard eur je uplatněna sazba
0,0002 procenta, na upravená pasiva v objemu od deseti do sta miliard eur sazba 0,0003
procenta, na upravená pasiva čítající sto až dvě stě miliard pak sazba 0,0004 procenta, na
upravená pasiva ve výši od dvou set do tří set miliard eur pak sazba 0,0005 procenta a
konečně na upravená pasiva přesahující tři sta miliard eur sazba 0,0006 procenta. Deriváty
3

Daň se však vztahovala retrospektivně k rozvaze za rok 2010. Takže banky nemohly dani přizpůsobit své
jednání.
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jsou daněny tak, že nominální objem všech jejich druhů, které banka drží, je násoben
hodnotou 0,00003 („derivátová složka“ tvoří pouze 10 až 25 procent inkasa bankovní
daně).
Jak vidno, sazby německé bankovní daně jsou poměrně nízké, o dva řády nižší, než jaké
navrhuje ČSSD pro český bankovní sektor. Buchová a kol. (2014) uvádí, že inkaso bankovní
daně v Německu, 0,02 procenta hrubého domácího produktu, je nejnižším inkasem
bankovní daně v EU. Nejvyšší inkaso vykazovalo v čase publikace zmíněné studie
Maďarsko, 0,7 procenta hrubého domácího produktu, ovšem od té doby tam došlo k výše
zmíněnému snížení horní sazby daně. Německo je v kontextu EU poměrně ojedinělé v tom,
že aplikuje výše zmíněný maximální limit pro odvod bankovní daně odpovídající dvaceti
procentům ročního zisku daného poplatníka. Ostatní země EU, které bankovní daň zavedly,
takový limit zpravidla neaplikují.
Německá bankovní daň má naplňovat dva základní cíle. Zaprvé, zajistit prostředky do
restrukturalizačního fondu, které by byly čerpány v případě ohrožení systémové stability
bankovního systému. Zadruhé, v duchu takzvané piguovské daně4 odrazovat od transakcí
bank, které jsou rizikovější a které by mohly zatížit třetí, nezúčastněné strany, jakmile by
se banka ocitla v problémech. Proto je daň vztažena vedle náležitě upravených celkových
pasiv také k derivátové expozici. Celková pasiva, z nichž jsou vyčleněny vklady a vlastní
kapitál, odrážejí závislost banky na rizikovějších zdrojích z mezibankovního, příp.
peněžního trhu5. Objem derivátové expozice zase představuje žádoucí vodítko pro
zhodnocení potenciálu banky přispět k systémovému riziku.
Analýzou reprezentativního vzorku německých bank dospívají Buchová a kol. (2014)
k závěru, že bankovní daň měla negativní efekt na celkovou nabídku úvěrů. A to konkrétně
v tom smyslu, že banky zatížené daní zvýšily svoji nabídku úvěrů méně než banky, které
daní zatíženy nebyly. Jisté indicie pak podporují závěr, že daň vedla ke zvýšení úrokových
sazeb vkladů domácností a firem, zjevně ruku v ruce s tím, jak se daní zatížené banky
snažily přilákat větší objem vkladů (které dani nepodléhají). Banky však neupravily sazby
svých nově poskytovaných úvěrů.
Celkově lze tedy shrnout, že německé banky se vyrovnaly s růstem nákladů po uvedení
daně dvěma způsoby. Zaprvé, snížily celkový stav úvěrového portfolia, avšak neomezily
poskytování nových úvěrů (toková veličina). Zadruhé, zvýšily úrokové sazby vkladů, aby
zajistily větší objem tohoto druhu pasiva, jenž dani nepodléhá. Motivace přilákat více
vkladů tedy byla silnější než motivace kompenzovat snížením úrokových sazeb u vkladů
růst nákladů způsobený zavedením bankovní daně. Nutno však zopakovat, že německá
bankovní daň patří například z hlediska nastavení sazeb v rámci EU k těm méně
zatěžujícím. Například v roce 2011 představovalo její celkové inkaso pouze 4,85 procenta
zisku před zdaněním celého německého bankovního sektoru.

4

Pigouovská daň, pojmenovaná po britském ekonomovi Arthuru Cecilu Pigouovi, je vlastně poplatek, jenž má
odrazovat od určité specifické aktivity či transakce, která poškozuje nebo potenciálně poškodit může třetí strany,
potažmo celou společnost.
5
Na vklady, alespoň ty pojištěné, banka navíc již příslušený odvod, do fondu pojištění vkladů, realizovala, takže
jejich vyčleněním se zamezuje dvojímu odvodu.
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1.5 Shrnutí
Ekonomická teorie i empirická data z Maďarska, resp. dalších zemí EU potvrzují, že
břemeno bankovní daně nesou úplně nebo z velké části klienti banky, spíše však příjemci
úvěrů, nikoli vkladatelé. Případně, jak indikuje německá zkušenost s bankovní daní, se
snižuje celková dostupnost úvěrů. Příjemci úvěrů tak zpravidla čelí vyšším úrokovým
sazbám, než jaké by byly realitou, pokud by bankovní daň zavedena nebyla. Čelí vyšším
sazbám bez ohledu na to, zda jako základ pro výpočet bankovní daně slouží aktiva nebo
naopak pasiva dané banky.
ČSSD navrhuje bankovní daň z aktiv, jež je zároveň progresivní a jejíž nejvyšší sazba
přesahuje hodnotu 0,2 procenta, která představuje horní limit doporučovaný MMF.
Takováto daň by měla většinou svých klíčových charakteristik blízko k bankovní dani,
kterou v roce 2010 zavedlo Maďarsko. Tam banky břímě daně přenesly na své klienty,
zejména pak na relativně hůře situované příjemce hypotečních úvěrů z řad domácností.
Přenos daňového břímě na bankovní klientelu je však v rámci EU takřka univerzálním
důsledkem zavedení bankovní daně. Pokud by ČSSD svůj návrh prosadila a bankovní daň
zavedla, bude ČR společně s Polskem představovat dvojici zemí, které jako jediné v rámci
EU daň zavedly bez viditelnější souvislosti se světovou finanční krizí a jejími důsledky.
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2. Dopad na ekonomiku a státní rozpočet
Z hlediska dopadů bankovní daně na ekonomiku je důležité posoudit také to, do jaké míry
má tato daň potenciál naplnit jeden ze svých klíčových cílů, tj. internalizovat společenské
náklady případné systémové bankovní krize, tedy převést tyto náklady na banky samotné,
a snížit tak pravděpodobnost vzniku krize s nepříznivým dopadem na celou ekonomiku.

2.1 Internalizace systémového rizika
Schweikhard a Wahrenburg (2013) analyzují potenciál bankovní daně naplnit uvedený cíl
internalizovat systémové riziko ve třech zemích EU, které ji zavedly, konkrétně v Německu,
ve Velké Británii a ve Francii. Vzhledem k tomu, že německá bankovní daň je detailněji
přiblížena výše, v kapitole 1.3, představuje následující text bankovní daň britskou a
bankovní daň francouzskou.
Ve Velké Británii vstoupila bankovní daň v platnost v roce 2011. Vztahuje se k jistým
položkám zahrnovaným do vlastního kapitálu a do celkových pasiv. Z daňového základu
jsou vyčleněny klientské vklady, „nejkvalitnější“ Tier 1 kapitál a další. Vyloučením těchto
položek britský regulační orgán podněcuje banky k akumulaci „bezpečného“ kapitálu a
zároveň se vystříhává daňové penalizace stabilních položek bankovních rozvah, jako jsou
pojištěné vklady. Bankovní daň je uplatněna jen tehdy, pokud výsledný daňový základ
přesahuje hodnotu dvaceti miliard liber. Na dlouhodobé bilanční položky byla původně
aplikována sazba 0,039 procenta, zatímco na ty krátkodobé 0,078 procenta, v roce 2017 se
uplatňuje sazba 0,085 procenta, resp. 0,17 procenta.
Rovněž ve Francii vstoupila bankovní daň v platnost v roce 2011, s rovnou daňovou sazbou
ve výši 0,25 procenta. Daň se vztahuje nikoli k pasivům nebo aktivům dané banky, nýbrž
k minimálnímu kapitálu požadovanému francouzským regulátorem na základě rizikového
profilu její rozvahy. Od daně jsou osvobozeny banky, jejichž požadovaný regulatorní kapitál
je nižší než 500 milionů eur. Na rozdíl od bankovních daní jiných zemí je tedy francouzská
bankovní daň závislá na vývoji kapitálové přiměřenosti.
V ideálním případě by bankovní daň měla vést k tomu, že daná banka kompletně
internalizuje systémové riziko, či přesněji svůj podíl na současné hodnotě nákladů, které
ekonomika jako celek ponese v případě propuknutí krize bankovního sektoru. Tyto náklady
je obtížné vyčíslit. Intuitivně je však zřejmé následující. Systémově důležité banky6 by měly
čelit alespoň takovým nákladům souvisejícím s naplňováním cíle bankovní daně v podobě
internalizace systémového rizika, které budou kompenzovat finanční benefit, který plyne
z implicitní vládní záruky. Schweikhard a Wahrenburg (2013) se prostřednictvím modelu,
jenž ve své studii aplikují, snaží odhadnout tržní podmínky, kterým by systémově důležité
banky čelily, pokud by žádné implicitní vládní záruky neexistovaly. Z modelu vyplývá, že
v takovém případě by dané banky čelily vyšším nákladům na tržní pojištění proti platební
neschopnosti. Vzhledem k existenci implicitní záruky jsou pro ně však tyto náklady nižší.
Rozpětí mezi oběma náklady – modelovými a těmi skutečnými – narůstá, až

6

Jinými slovy banky příliš velké a příliš propojené na to, aby mohly padnout a být ponechány svému vlastnímu
osudu.
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několikanásobně, zvláště v krizovém období, jakým bylo například to na přelomu let 2008
a 2009, kdy světová finanční krize vrcholila.
Schweikhard a Wahrenburg (2013) následně vyčíslují, do jako míry bankovní daň uvedená
v Německu, Velké Británii a Francii pokrývá náklady spojené s implicitní zárukou. Tedy to,
do jaké míry banky – zmínění autoři analyzují vzorek 41 systémové důležitých evropských
a amerických bank – platí ve formě bankovní daně ve zmíněných třech zemích za to, že
čerpají finanční benefit v podobě implicitní záruky vlády, který lze odvodit například právě
z nižších nákladů na tržní pojištění proti platební neschopnosti. Ve všech třech zkoumaných
zemích analyzovaná úroveň zdanění ve formě bankovní daně nedostačuje k tomu, aby
kompenzovala benefity plynoucí z implicitní vládní záruky. Daně by musely být přibližně
dvoj- až pětinásobně vyšší, aby kompenzace byla úplná (např. ve Velké Británii, jak je
uvedeno výše, jsou dnes ale sazby bankovní daně vyšší než v době publikace studie
Schweikhard a Wahrenburg (2013)).
Ze srovnávaných tří bankovních daní naplňuje cíl internalizace systémového rizika nejlépe
německý model, těsně následovaný britským, zatímco francouzská bankovní daň
kompenzuje benefity plynoucí z implicitní záruky nejméně. Daně se zdají být příliš nízké
obzvláště v obdobích kulminující krize, jakým byl například rok 2008, kdy modelové náklady
tržního pojištění proti platební neschopnosti narůstají dramaticky rychleji než skutečné
náklady tržního pojištění zohledňující implicitní záruky.
Celkově lze říci, že koncepce britské a německé bankovní daně lépe kompenzují benefit
plynoucí z implicitní záruky a zároveň lépe zohledňují příspěvek dané banky
k systémovému riziku (což jsou dva klíčové faktory při hodnocení, do jaké míry bankovní
daň opravdu vede k internalizaci celospolečenských nákladů systémového rizika) než
koncepce bankovní daně francouzské. Výhodou britské bankovní daně v porovnání
s německou i francouzskou je, že svojí koncepcí jako jediná bere v potaz důležitost
časového zařazení rozvahových závazků pro rozvoj systémového rizika a na základě toho
přisuzuje vyšší sazbu daně krátkodobým závazkům. V době ekonomického otřesu se právě
krátkodobé financování stává klíčových zdrojem rizika, jelikož banky čelí obtížnějším
podmínkám refinancování svého dluhu. Rostoucí riziko refinancování dané banky přitom
nejenže zvyšuje pravděpodobnost její platební neschopnosti, ale též pravděpodobnost
rozšíření krize do celého bankovního sektoru a do celé ekonomiky.
Případná česká bankovní daň, jak ji navrhuje ČSSD, však není koncipována jako pojistka
proti propuknutí systémového rizika finančního sektoru. Její tvůrci o ní nepřemýšlejí ani
jako o prostředku, který má zajistit zdroje potřebné pro vznik obdoby německého
restrukturalizačního fondu. Hájí ji v kontextu analýzy odlivu zisků z české ekonomiky, který
je podle zástupců ČSSD enormní, a jako opatření, které umožní snížit „dolování renty“
zahraničními vlastníky v tuzemsku působících bank (Chmelař, 2017).

2.2 Polská bankovní daň a její vliv na výkon ekonomiky
Jak je uvedeno výše, případná česká bankovní daň by v kontextu zemí EU byla ojedinělá
v tom, že by nemohla být zdůvodňována nutností vypořádat se s důsledky světové finanční
krize. V tomto ohledu by snesla srovnání pouze s polskou bankovní daní, uvedenou v roce
2016. Polský model bankovní daně ovšem poskytuje vodítko pro odhad dopadu potenciální
české bankovní daně na širší ekonomiku i z jiných důvodů. Polsko je totiž zároveň zemí,
jejíž bankovní sektor má s tím českým řadu podobných rysů. Polské banky jsou solidně
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kapitalizovány, jen nepatrně hůře než banky české. Vykazují také mírně vyšší kvalitu
úvěrového portfolia, přičemž jak polské, tak české banky zaznamenávají v kontextu zemí
střední a východní Evropy podprůměrný podíl úvěrů v selhání na celkovém úvěrovém
portfoliu. Zato ovšem ziskovost polských bank je v daném regionu podprůměrná, zatímco
profitabilita českých bank průměr převyšuje (MMF, 2016).
Polská bankovní daň se vybírá od února 2016. Její daňový základ představují celková aktiva
dané banky (ponížená o čtyři miliardy zlotých, z daňového základu jsou dále vyčleněny
vlastní fondy bank a státní dluhopisy). Sazba daně činí 0,0366 procenta měsíčně, což
odpovídá 0,44 procenta ročně. Česká bankovní daň má být vztažena k celkovým aktivům
coby základu pro výpočet daně, podobně jako daň polská.
Mezinárodní měnový fond v době zavádění polské bankovní daně odhadoval, že daňové
výdaje polských bank se v roce 2016 zdvojnásobí oproti situaci v roce 2015 (MMF, 2016).
Daň zesiluje tlak na pokles ziskovosti polských bank, přičemž MMF uvádí, že tento pokles
bude mít nepříznivý dopad na širší ekonomiku. V prvním čtvrtletí roku 2017 vykázal polský
bankovní sektor čistý zisk ve výši 2,8 miliardy zlotých. Loni to přitom byly 3,2 miliardy
zlotých. To představuje pokles o více než jedenáct procent. Nižší zisk v prvním kvartále
zaznamenaly polské banky naposledy v roce 2010. Úroveň zisku polských bank ale klesla i
za celý loňský rok, alespoň tedy po očištění o jednorázové faktory. Klíčovou příčinou bylo
právě zavedení bankovní daně (NBP, 2017).
Banky na zavedení bankovní daně zareagovaly jak zvýšením úrokových sazeb úvěrů, tak
snížením úrokových sazeb vkladů, a v roce 2016 tak navýšily čistou úrokovou marži. Zvýšení
úrokových sazeb úvěrů bylo zřetelné zvláště v prvních měsících po uvedení daně, posléze
jej limitoval tlak konkurenčního boje v rámci bankovního sektoru. Nicméně bankovní daň
způsobila, že provozní nákladovost zůstala po celý rok 2016 na zvýšené úrovni. Jen
částečně banky snížily negativní dopad takto zvýšených nákladů do své ziskovosti redukcí
početního stavu zaměstnanců, tedy snížením personálních nákladů. Bankovní daň také
negativně zasáhla hospodářský výsledek polských pojišťoven. Týká se více než poloviny
z nich. Mohla tak souviset se slabší investiční aktivitou části pojišťoven, zejména v oblasti
životního pojištění, která byla v roce 2016 patrná.
Je tedy zřejmé, že výše uvedené obavy MMF jsou opodstatněné. S poklesem ziskovosti
polských bank lze v nadcházející době očekávat zesílenou orientaci bank na výnosnější,
avšak rizikovější druhy úvěrů (NBP, 2017). MMF v této souvislosti zmiňuje konkrétně
přesun důrazu z podnikových úvěrů na rizikovější spotřebitelské úvěry. Omezení
dostupnosti úvěrů podnikové sféře může ochromit investice soukromé sféry a spotřebu
domácností a tedy zpomalit celkovou ekonomickou aktivitu (MMF, 2016).
Ve své analýze dopadu bankovní daně na širší polskou ekonomiku zkoumá MMF dva
scénáře. První scénář předpokládá pro rok 2016 neměnné úrokové sazby a daně
v porovnání s rokem 2015. Druhý scénář pak počítá s tím, že dojde ke zvýšení celkové daně,
které banky odvádí, odpovídající zavedení bankovní daně. Jak vývoj podle prvního scénáře,
tak vývoj dle scénáře druhého vedou k poklesu profitability polských bank. Dle prvního
scénáře měla roční výnosnost celkových aktiv klesnout v roce 2016 meziročně o dvanáct
procent. Bankovní daň, s níž počítá scénář druhý, by pak měla snížit ziskovost polských
bank o dodatečných osmnáct procent, dohromady tedy o 30 procent. Oba scénáře počítaly
i s tou variantou, že banky zvýší objem držených dluhopisů polské vlády, které jsou
z daňového základu bankovní daně vyčleněny, a to o deset procent. V takovém případě se
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měl rozdíl v ziskovosti bank dle prvního a dle druhého scénáře snížit ze zmíněných osmnácti
na patnáct procent. Tudíž i poměrně značný nárůst držených vládních dluhopisů by měl jen
omezený efekt ve směru kompenzace poklesu ziskovosti způsobeném zavedením bankovní
daně.
MMF (2016) ve své analýze dále počítal s tím, že pokud by vývoj postupoval podle prvního
scénáře, scénáře bez zavedení bankovní daně, průměrný růst celkového objemu úvěru
v polské ekonomice by v roce 2016 zpomalil o jeden procentní bod v porovnání se situací
v roce 2015. Pokud by se však vývoj odvíjel podle druhého scénáře, tedy scénáře
počítajícím se zavedením bankovní daně, růst celkového objemu úvěru by během roku
2016 zpomalil o 3,5 procentního bodu v porovnání s výsledkem vývoje dle scénáře prvního.
Růst celkového objemu úvěru v polské ekonomice tak měl během roku 2016 zpomalit
v průměru o 4,5 procentního bodu. Z dat polské centrální banky přitom plyne, že zatímco
růst objemu úvěrů činil v roce 2015 sedm procent, v roce 2016 to bylo zhruba 4,5 procenta.
To představuje zpomalení pouze o 2,5 procentního bodu, což je příznivější výsledek, než
jaký MMF predikoval.
I tak však lze konstatovat, že polská ekonomika je bankovní daní negativně poznamenána.
MMF (2016) předpokládal, že vývoj podle druhého scénáře, tj. pokles tempa růstu úvěrů o
4,5 procentního bodu v důsledku zavedení daně, vyústí ve zpomalení růstu hrubého
domácího produktu polské ekonomiky v roce 2016, který bude nižší v průměru o 0,35
procentního bodu oproti situaci bez zavedení bankovní daně. Jestliže by nakonec oslabení
růstu úvěrového trhu dané zavedením bankovní daně bylo zhruba pouze poloviční, než
MMF předpokládal, lze dovodit, že zavedení bankovní daně by snížilo růst polské
ekonomiky v roce 2016 o 0,2 procentního bodu. Tato kvantifikace přitom nezahrnuje výše
zmíněné negativní dopady bankovní daně na zaměstnanost v sektoru a potenciálně také
na investiční činnost dotčených subjektů.
MMF poznamenává, že jestliže polská vláda za cíl stanovila zvýšení příjmu svého rozpočtu,
méně distorzním řešením, než je bankovní daň, by bylo zavedení daně z finanční aktivity.
Tuto daň, jejímž základem je úhrn zisků a objemu odměn vykazovaných finančními
institucemi, zavedlo například Dánsko, Island nebo Izrael.
Distorzní charakter polské bankovní daně dokládá i vývoj na varšavském akciovém trhu.
V měsících po uvedení daně se na svém pokrizovém minimu ocitl poměr tržní a účetní
hodnoty (price-to-book value ratio) bank kótovaných na polské burze, tvořících index WIG
Banki. Víra trhu v to, že polské banky budou generovat uspokojivý zisk, byla tedy v tomto
období poměrně slabá. Pod svým dlouhodobým průměrem se ukazatel nacházel ještě rok
po zavedení daně. A to přesto, že „evropský bankovní benchmark“, index STOXX Europe
600 Banks, se z hlediska daného ukazatele již dostal na svoji průměrnou hodnotu
posledních let (viz Obrázek 6).
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Obrázek 6: srovnání ocenění polských a evropských bank dle ukazatele P/B

Srovnání ocenění polských a evropských bank dle P/B
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2.3 Dopad na státní rozpočet ČR
ČSSD odhaduje, že roční výnos bankovní daně by činil 11,2 miliardy korun. Tento odhad je
ale zřejmě vyšší, než jaká by byla realita. V době uvádění bankovní daně v Polsku
předpokládala tamní vláda, že daň přinese rozpočtu dodatečných 5,5 miliardy PLN.
Skutečnost však byla výrazně nižší, když celkové inkaso bankovní daně představovalo
pouze 3,5 miliardy PLN, tedy o 36,4 procenta méně. Jedním z důvodů bylo to, že banky
v reakci na zavedení daně citelně navýšily objem držených dluhopisů polské vlády, které
jsou z daňového základu vyčleněny. Ještě koncem roku 2015 držely polské banky vládní
dluhopisy za 163,4 miliardy PLN. Koncem května 2016, tedy ve čtvrtém měsíci platnosti
bankovní daně, to už bylo 217,5 mld. PLN. To znační nárůst o 54 mld. PLN, neboli o 33,1
procenta. Celková aktiva bank se ve stejném období takřka nezměnila, bankám se ale
podařilo právě i díky zintenzivnění investic do vládních dluhopisů o takřka 6,5 procenta
ponížit základ pro výpočet daně (viz Obrázek 7).
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Obrázek 7: Změny rozvahových položek určujících výši odvedené polské bankovní daně

Pozn. Aktywa – aktiva, Fundusze własne – vlastní zdroje, Obligacje skarbowe – vládní dluhopisy,
Łączna podstawa opodatkowania – celkový daňový základ.
Zdroj: Urząd komisiji nadzoru finansowego, 2016

Pokud by v ČR nastal při případném uvedení bankovní daně obdobný rozpor mezi vstupním
odhadem a realitou, činil by výnos z bankovní daně nikoli 11,2 miliardy korun, ale pouze
7,1 miliardy korun.
Lze předpokládat, že bankovní daň by také v ČR snížila ekonomický růst, například z důvodu
horší dostupnosti úvěrů. Pokud by toto snížení odpovídalo jako v Polsku 0,2 procentního
bodu, hrubý domácí produkt ČR by byl v takovém případě podle dat za rok 2016 nižší o 9,1
miliardy korun. Vyšší výnos státního rozpočtu, o 11,2 miliardy korun, by tedy byl
z podstatné části „kompenzován“ nižším výkonem ekonomiky jako celku, orientačně o 9,1
miliardy korun. Pokud by zavedení bankovní daně nevedlo ke zvýšení inkasa v rozsahu,
který předpokládá ČSSD, ale pouze v rozsahu, který odpovídá polské zkušenosti, ztráta
ekonomiky, způsobená bankovní daní, by dokonce o zhruba dvě miliardy korun převýšila
celkový objem inkasa bankovní daně.
Vzhledem k tomu, že složená daňová kvóta v roce 2016 představovala 35 procent HDP, lze
zhruba odhadnout ztrátu, kterou by kvůli nižšímu výkonu ekonomiky, způsobeném
zavedením bankovní daně, inkasoval přímo státní rozpočet v podobě nižšího příjmu. Při
uvažované ztrátě výkonu ekonomiky odpovídající 9,1 miliardy korun by přímá ztráta
představovala 3,2 miliardy korun. Tyto prostředky je tedy třeba odečíst od odhadu výnosu
bankovní daně. V lepším případě by tedy státní rozpočet mohl počítat nikoli s 11,2
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miliardami korun, ale pouze s osmi miliardami korun navíc (pokud by se beze zbytku naplnil
předpoklad ČSSD), zatímco v horším případě (pokud by inkaso daně bylo nižší oproti
vstupnímu předpokladu ve stejném rozsahu jako v Polsku) pouze s 3,9 miliardami korun
navíc.

2.4 Shrnutí
Případná bankovní daň v ČR, tak, jak ji navrhuje ČSSD, by neměla – a nemohla mít – žádnou
vazbu na světovou finanční krizi. Vlna zavádění bankovních daní v zemích EU, jež
kulminovala v roce 2011, už opadla. Jedinou zemí, která po roce 2013 v EU bankovní daň
zavedla, je Polsko. V roce 2016 tento krok zemi připravil dle odhadů o 0,2 procentního
bodu ekonomického růstu, zejména proto, že růst objemu úvěrů zpomalil výrazněji, než
pokud by daň zavedena nebyla. Nenaplnily se sice pesimistické scénáře, které
předpokládaly, že Polsko přijde kvůli dani až o 0,4 procentního bodu růstu, ale i tak se jedná
o nepříznivý výsledek. Další negativní efekty bankovní daně teprve ještě mohou nastat, jak
upozorňuje Mezinárodní měnový fond (MMF, 2016) a vlastně i polská centrální banka
(NBP, 2016).
ČSSD bankovní daň navrhuje v kontextu snahy omezit údajně enormní odliv zisků z ČR a
v kontextu svého úsilí redukovat takzvané „dolování renty“ zahraničními vlastníky
v tuzemsku působících subjektů, nejen bankovních (Chmelař, 2017). ČSSD nezamýšlí
bankovní daň jakožto prostředek, jenž by měl tlumit dopady případné bankovní krize, ať už
vytvořením záchranného fondu nebo internalizací systémového rizika. Ostatně je otázkou,
zda bankovní daň obecně může vůbec být účinným prostředkem k omezení systémového
rizika. V době svého uvedení v Německu, Velké Británii a Francii jím prokazatelně nebyla
(Schweikhard a Wahrenburg, 2013). Bankovní daň sice omezuje riziko financování tím, že
banky podněcuje ke zvýšení financování vlastním kapitálem a k změně struktury pasiv ve
směru růstu podílu pojištěných vkladů, avšak banky tento pokles jednoho druhu rizika
mohou kompenzovat nárůstem druhu jiného, například portfoliového.
Polská zkušenost se zavedením bankovní daně rovněž indikuje, že vstupní odhad jejího
inkasa, uplatňovaný v rámci politické agitace za prosazení příslušné legislativy, se může
výrazně rozcházet s realitou. Zatímco tedy ČSSD si od daně slibuje dodatečné navýšení
příjmů státního rozpočtu o více než jedenáct miliard korun, při zohlednění zpomalení
ekonomického růstu vlivem daně může navýšení příjmu realisticky činit jen necelé čtyři
miliardy korun. Navýšení příjmů státního rozpočtu může být realisticky vykoupeno ztrátou
celé ekonomiky, které bude obdobného, nebo dokonce vyššího rozsahu než ono navýšení.
Náklady bankovní daně v ČR, zemi, která má zdravý a dlouhá léta stabilizovaný bankovní
systém, tak z hlediska možného dopadu na ekonomiku evidentně převyšují její přínosy.
Zavedení daně by se projevilo zpomalením tempa růstu úvěrů, podobně jako v Polsku,
které by oslabilo ekonomickou aktivitu a připravilo hospodářský růst o cenné desetiny
procentního bodu. Tento náklad by mohl mít smysl, pokud by daň výrazně zvyšovala
odolnost tuzemského bankovního systému a zásadně redukovala pravděpodobnost vzniku
systémové bankovní krize. Ta je však v ČR už nyní relativně velice nízká a nelze tak
předpokládat, že by ji zavedení bankovní daně významněji snížilo. Pokud je cílem ČSSD
spíše než prevence bankovní krize snaha o zamezení odlivu kapitálu z ČR, existují
prověřenější způsoby, jak toho docílit, než je zvyšování daní. Jedním z nich je zvýšení
atraktivity investičního prostředí v ČR. S tím je však konzistentní spíše snižování daní, nebo
alespoň daňová stabilita.
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3. Návrh sektorové daně ČSSD a tuzemský bankovní sektor
Vliv zavádění speciálních sektorových bankovních daní na bankovní sektory a potažmo
ekonomiky dotyčných zemí jsme podrobně analyzovali v práci „Bankovní daně: analýza
bankovních daní ve vybraných zemích střední Evropy“ (srpen 2016). V této práci jsme se
zaměřili především na to, jak jsou bankovní daně v jednotlivých státech nastaveny, jaký
mají vliv na zdraví a stabilitu bankovních sektorů a také jsme naznačili, jaké jsou či mohou
být dopady na širší ekonomiku a spotřebitele.
V práci jsme ukázali, že evropský bankovní sektor prochází v posledních letech složitým
obdobím a banky dnes nejsou schopny dosahovat ziskovosti, která by alespoň pokryla
náklady kapitálu (což je hlavní imperativ podnikání nejen v bankovnictví). Tato dlouhodobě
neudržitelná situace je způsobena souběhem několika nepříznivých faktorů, od těch
tržních (prostředí nulových úrokových sazeb snižuje úrokové marže a potažmo výnosy,
konkurenční tlaky na úrovni poplatků) po ty regulatorní (výrazné zpřísňování požadavků na
kapitál, MiFiD II., IFRS 9 atd.), do nichž můžeme v širším pojetí započítat i zavádění
speciálních bankovních daní na evropské úrovni i na úrovni jednotlivých států.
V naší předchozí analýze jsme se zaměřili na bankovní daně v nám geograficky blízkých
evropských státech – tedy v Německu, Rakousku, Slovensku, Maďarsku a Polsku. Ukázali
jsme, že ve většině západoevropských zemí byly daně zavedeny v reakci na náklady, které
dané státy měly (implicitně či explicitně) s řešením finanční krize, byly nastaveny ve většině
případů na přiměřených úrovních a v současné době probíhá spíše fáze remise (snižování
sazeb, zmírňování jiných parametrů daní).
V regionu střední a východní Evropy jsme nicméně pozorovali jiný přístup. Zaprvé,
bankovní daně nebyly zavedeny primárně kvůli sanaci (ať už ex-ante či ex-post) nákladů
spojených s bankovní krizí, ale spíše k řešení obecných deficitů veřejných financí. Zadruhé,
sazby těchto daní jsou ve srovnání se státy západní Evropy neadekvátně vysoké (což se týká
Polska, Slovenska i původních sazeb v Maďarsku, a také návrhu ČSSD pro sektorové
zdanění bank v ČR). A konečně zatřetí, o sektorových daních se v regionu (Polsko, ČR)
začalo hovořit či první kroky realizovat výrazně později než ve státech, v nichž měly daně
logickou návaznost na proběhnuvší finanční krizi.
Z tohoto pohledu vidíme návrhy na zavedení sektorového zdanění v ČR jako nevhodné
z pohledu časové i faktické logiky. Tuzemští daňoví poplatníci neměli v souvislosti s finanční
krizí žádné přímé náklady na záchranu bankovního systému. Ten je domácími i
zahraničními odborníky a investory oceňován jako jeden z nejpředvídatelnějších a
nejstabilnějších (nejen) v Evropě. Nadprůměrná kapitálová vybavenost a „tradiční“
struktura bilancí tuzemských bank znamenají, že systém představuje ve srovnání s většinou
jiných evropských zemí podprůměrné systémové riziko. To tak není nutné řešit zaváděním
dodatečných opatření jako je vyšší zdanění (které, jak ukážeme dále, je v tomto smyslu
spíše kontraproduktivní a může do systému vnést více rizika).
Vyloučíme-li jako důvod pro zavedení bankovní daně v ČR nutnost snížit systémové riziko
(resp. riziko pro daňového poplatníka), zbývají nám dva další hlavní představitelné důvody
pro myšlenky o zavedení speciální daně: navýšení příjmů veřejných rozpočtů nebo snaha o
regulaci nesprávně fungujícího bankovního systému (příliš vysoká ziskovost, nadměrné
odvody zisků do zahraničí). To málo, co nyní o návrhu sektorového zdanění bank dle

22

zveřejněného návrhu ČSSD7 víme, směřuje k poslednímu zdůvodnění, tj. k nápravě dle
ČSSD nepřiměřených zisků tuzemských bank a příliš vysokých odvodů zisků do rukou
zahraničních vlastníků. Jak ukážeme níže, tento argument ve světle ekonomické logiky a
očekávaného chování bank po případném zavedení takové daně nemůže obstát. Výsledek
bude diametrálně odlišný od toho, co si ČSSD od speciální bankovní daně slibuje. Je tak
otázkou, zda skutečným důvodem toho, proč zmíněný návrh spatřil světlo světa, není
pouze v dimenzi populismu a snahy o získání politických bodů v období před letošními
podzimními parlamentními volbami.

3.1 Tuzemský bankovní sektor v číslech a v kontextu
Již bylo řečeno, že český bankovní sektor patří v posledních letech k nejstabilnějším
v Evropě. Restrukturalizace z počátku 21. století, konzervativní struktura bilancí (tradiční
byznys model založený především na klasickém zprostředkovatelském vztahu vklad – úvěr
a absence složitých a rizikových aktiv) a silná pozice bankovního sektoru v rámci tuzemské
ekonomiky vedly k tomu, že bankovním sektorem neotřásla velká finanční krize (20072009) a české banky nemusely být sanovány z veřejných rozpočtů. I díky tomu si české
banky udržely solidní ziskovost a ve srovnání s evropskými bankami se rozdíl v ziskovosti
v prvních letech po krizi rozšířil, a i přes pokles v posledních letech (viz dále) zůstává
markantní. V tomto bodě lze s argumentací ČSSD souhlasit: české banky jsou dnes výrazně
ziskovější, než je evropský průměr.

Obrázek 8: Srovnání rentability vlastního kapitálu tuzemských a evropských bank
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Zdroj: Bloomberg, ČNB, CYRRUS, a.s.
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Bohužel, výše uvedená skutečnost nemůže sama o sobě obstát jako argument pro zavedení
sektorového zdanění. Evropské banky v pokrizových letech dosahují rentability vlastního
kapitálu, která je dlouhodobě neudržitelná a jako taková nemůže být brána jako
benchmark férové ziskovosti sektoru. Základním principem dlouhodobě udržitelného
podnikání obecně je skutečnost, že návratnost investovaného kapitálu přinejmenším
dosahuje úrovně nákladů tohoto kapitálu8. V opačném případě nemá podnikání
dlouhodobý smysl. V bankovním sektoru v Evropě v současné době odhadujeme, že
náklady vlastního kapitálu (COE) jsou na úrovni kolem 9-11 %.9 Na první pohled je zřejmé,
že současná rentabilita vlastního kapitulu (ROE) kolem 5 % je výrazně pod úrovní nákladů
tohoto kapitálu a z dlouhodobého pohledu je neudržitelná. Argument, hovořící o příliš
vysoké ziskovosti tuzemských bank ve srovnání s bankami evropskými tudíž nemá
ekonomický smysl.
Jaké jsou náklady vlastního kapitálu tuzemských bank? Odhadujeme, že jsou mírně nad
úrovní evropských bank, konkrétně považujeme za férový odhad 10-12 %. Odhad vychází
z námi používaných modelů valuace (odhadů nákladů vlastního kapitálu s využitím modelu
CAPM) i tržních implikovaných nákladů vlastního kapitálu v regionu CEE (10,7 %). Ziskovost
tuzemských bank je třeba posuzovat optikou srovnání ROE a COE. V případě, že ROE
výrazně převyšuje COE, můžeme diskutovat o tom, zda je ziskovost sektoru nepřiměřeně
vysoká, a jaká opatření lze k řešení takové situace využít. Jak nicméně ukazuje obrázek níže,
rentabilita vlastního kapitálu tuzemských bank v čase klesá a v současné době se již
přibližuje úrovním nákladů vlastního kapitálu. Z toho můžeme vyvodit, že argument o
nepřiměřené ziskovosti bank v ČR neplatí, minimálně v posledních letech.

Obrázek 9: Ziskovost tuzemských bank klesá k úrovni nákladů kapitálu
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Zdroj: Bloomberg, ČNB, CYRRUS, a.s.

8

Matematicky zjednodušeno, Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ≥ Náklady vlastního kapitálu (COE).
Např. Evropská bankovní autorita (EBA) použila ve svých zátěžových testech v roce 2016 úroveň nákladů
vlastního kapitálu 9,2 %, průměrná implikovaná COE dle tržních dat dle agentury Bloomberg činila ke konci roku
2016 10,4 %.
9
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3.2 Potenciální dopad zavedení bankovní daně na banky
Výše uvedený vývoj ziskovosti sektoru má zásadní dopad na očekávané chování bank
v případě zavedení sektorové daně. Jaký vliv by tedy zavedení bankovní daně v podobě
navržené ČSSD mělo na tuzemský bankovní sektor? A jaký by byl dopad očekávané reakce
bankovního sektoru na ekonomiku a spotřebitele?
Historie zavádění speciálních bankovních daní je v Evropě poměrně krátká, empirické
studie o dopadech těchto daní na chování bank a potažmo ekonomiku a spotřebitele, se již
nicméně objevují. Pojďme se tedy nejprve podívat na to, jaké jsou klíčové závěry těchto
studií. První studie (Johannesen, 2017) studuje reakce bank na zavedení bankovních daní.
Závěrem je, že banky v reakci na zavedení dodatečného zdanění pasiv zvýšily podíl
financování vlastním kapitálem (pozitivní z pohledu stability a systémového rizika), zároveň
nicméně zvýšily riziko ve svých aktivech (negativní), přičemž tento druhý efekt může ten
první (pozitivní) zcela vynulovat. Navíc studie uvádí, že snížení celkového rizika banky je
k vidění spíše u bank, které představují nižší systémové riziko (banky s vyšší kapitálovou
přiměřeností). Tyto závěry jsou v rozporu s často zmiňovaným záměrem sektorových daní
(snížit systémové riziko, které bankovní sektor představuje).
Druhá studie (Capelle-Blancard, Havrylchyk) se zaměřuje na to, zda a jakým způsobem mají
banky po zavedení bankovní daně tendenci přenést náklady této daně na klienty. Studie
provedená na maďarských bankách ukazuje, že banky mají tendenci náklady sektorové
daně přenášet na klienty s nízkou elasticitou poptávky, což platí především pro klienty
s nižšími úvěry (domácnosti) a z nich především na úvěry na bydlení (již existující hypoteční
úvěry). I tyto závěry jsou v rozporu s předpokládaným smyslem bankovních daní „napravit“
chování bank bez toho, aby to mělo negativní vliv na spotřebitele, především domácnosti.
Stejným tématem se zabývá také třetí studie (Kogler, 2016), která nicméně nezkoumá
pouze maďarské banky, ale banky z 23 zemí EU a jejich chování v letech 2007 až 2013.
Závěry studie podporují tezi o tom, že banky po zavedení bankovní daně mírně zvyšují cenu
úvěrů a úrokovou marži. Tento efekt je přitom výrazně signifikantnější na
koncentrovanějších trzích (nižší konkurence) a u bank s nižší kapitálovou vybaveností.
Komplexní pohled na dopady kombinace zpřísněné regulace a zavádění bankovních daní
poskytuje studie KPMG (KPMG 2016), která se zabývá belgickým bankovním sektorem. Na
něm ukazuje neudržitelnost ziskovosti pod úrovní nákladů kapitálu a předpokládaná
opatření, která banky využívají (či budou využívat) k tomu, aby se jejich ziskovost dostala
na ekonomicky opodstatněné úrovně. KPMG předpokládá, že banky budou muset snižovat
náklady (propouštění, digitalizace), zdražovat úvěry, měnit strukturu portfolia (více rizika
na straně aktiv) či zvyšovat kapitál. Závěry této studie mohou dobře posloužit jako náhled
na to, jaká opatření mohou přijmout také české banky (působící na trhu, který je v
některých parametrech podobný tomu belgickému) v případě, že bude bankovní daň
zavedena.
Ze závěrů výše uvedených studií a z našich dlouholetých zkušeností s analýzou tuzemského
bankovního sektoru identifikujeme několik tezí (problémů) spojených se zavedením
bankovní daně, navržené ČSSD:
Problém 1): Zavedení bankovní daně povede ceteris paribus ke snížení ROE. Pokud ROE
klesne na hranici či pod hranici COE a banka bude mít zároveň dostatečný kapitálový
polštář, může mít tendenci ke zvýšení, nikoliv snížení dividendového výplatního poměru.
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Problém 2): Dalším opatřením ke zvýšení ziskovosti do žádoucího pásma může být zvýšená
snaha o úsporu nákladů, což může vést k poklesu zaměstnanosti v sektoru či poklesu či
odložení investic.
Problém 3): Empirické studie ukazují, že banky mají tendenci náklady na sektorovou daň
přenášet skrze zdražení úvěrů, a to primárně na neelastickou část poptávky po úvěrech. Tu
představují především objemově menší úvěry (vyšší dopad na domácnosti než na firmy) a
z nich úvěry na bydlení. To je evidentně v rozporu s deklarovanými záměry navrhovatele.
Problém 4): Zaměření bankovní daně na (celkovou) bilanční sumu banky neřeší riziko
strukturálních změn v bilancích bank směrem k rizikovějším aktivům (což je v rozporu
s obecnou snahou o zachování stability sektoru a snížení pravděpodobnosti budoucích
nákladů na sanaci sektoru).
Problém 5): Empirické studie ukazují, že míra koncentrace/konkurence na bankovním trhu
má vliv na to, zda mají banky tendenci přenášet břemeno dodatečného zdanění na klienty
či nikoliv. ČSSD přitom na jednom místě argumentuje nadměrnými zisky bank (tj.
předpokládá nedostatečnou konkurenci na tuzemském trhu), na druhé straně odmítá, že
by hrozilo přenesení nákladů sektorové zdanění na klienty (cituje pozitivní vliv konkurence
na trhu).
Problém 6): Náklady ztracené důvěryhodnosti podnikatelského prostředí v ČR.
Nepředvídatelné chování státu a oslabení nyní solidních základů bankovního sektoru v ČR
může dlouhodobě a nezvratně poškodit pověst ČR jako stabilní a předvídatelné ekonomiky,
což může mít negativní vliv na příliv zahraničního kapitálu a potažmo ekonomický růst.
V našich odhadech a výpočtech vycházíme z veřejně známých parametrů návrhu této daně.
Předpokládáme tedy, že zdaněna budou veškerá aktiva (pasiva) a to sazbami zveřejněnými
na stránkách www.spravedlive-dane.cz. Ačkoliv je toto nastavení případné bankovní daně
v Evropě ojedinělé, neexistují žádná vodítka, podle nichž bychom mohli zvažovat variantu
jinou (tj. například vyloučení vlastního kapitálu a pojištěných vkladů) stanovení základu
této daně.
Hlavní známé navrhované parametry bankovní daně dle ČSSD:
•
•
•

Zdaněna aktiva banky dle sazeb viz tabulka níže;
Bankovní daň odčitatelná od základu daně z příjmů právnických osob;
Očekávaný výnos 11,2 mld. CZK.

Obrázek 10: Navrhované sazby bankovní daně dle ČSSD
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Bankovní daň jsme aplikovali na český bankovní sektor, resp. jeho čísla za rok 2016.
Tuzemské banky v roce 2016 vydělaly 74,7 mld. CZK čistého zisku. Po odečtení
mimořádného výnosu z prodeje podílů ve VISA Europe (odhadujeme na cca 8,4 mld. CZK)
dosáhl zisk 68,3 mld. CZK. Náš výpočet bankovní daně vychází z tabulky prezentované výše
a předpokládá tedy, že 5 bank (ČSOB, ČS, KB, UniCredit a Raiffeisen) bude zdaněno nejvyšší
sazbou 0,3 % z aktiv, šestá banka z naší TOP6 (Moneta Money Bank) by byla zdaněna
sazbou 0,2 % a na zbytek bankovního sektoru aplikujeme průměrnou sazbu 0,1 %. Za těchto
předpokladů vychází roční hrubý výnos bankovní daně na 14,2 mld. CZK. Po zdanění by
potom náklady daně představovaly cca 11,5 mld. CZK. ČSSD na stránkách
www.spravedlive-dane.cz uvádí roční očekávaný výnos 11,2 mld. CZK. Bohužel nejsou
k dispozici východiska tohoto očekávání a další detaily, můžeme proto jen spekulovat, že
se jedná o výnosy po očištění o výpadek daně z příjmů právnických osob či ČSSD
v kalkulacích počítá s tím, že část bilanční sumy bank nebude zdaněna.

Obrázek 11: Dopad zavedení bankovní daně na ROE a kapitálovou přiměřenost bank v ČR

Zdroj: banky, ČNB, CYRRUS, a.s.

V tabulce výše vidíme, že ROE tuzemských bank v roce 2016 dosáhla 12,7 % (upraveno o
vliv mimořádného výnosu z prodeje Visa Europe), přičemž 6 největších bank (TOP 6)
dosáhlo mírně podprůměrné ROE 12,1 %. Jak jsme uvedli výše, tato úroveň je již jen těsně
nad úrovní odhadovaných nákladů kapitálu (10-12 %). Po aplikaci bankovní daně klesá ROE
v bankovním sektoru o 2,1 procentního bodu na 10,6 % (u velkých bank na 9,9 %), což jsou
úrovně, které již zasahují do pásma nákladů vlastního kapitálu a mohou tedy vyvolat
„protiakci“ ze strany akcionářů bank (viz dále). Úroveň kapitálové přiměřenosti (Tier 1)
mírně klesá z 17,9 % na 17,4 %. Jaké může mít tento vývoj dopady na chování bank a
potažmo klienty a ekonomiku?
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Obrázek 12: Zavedení bankovní daně a dopad na ROE bank v ČR
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Zdroj: CYRRUS, a.s.

3.3 Očekávaná opatření bankovního sektoru
Jak již bylo řečeno výše, akcionáři (nejen) bank požadují, aby jejich kapitál vydělával
minimálně své náklady, tzn. aby dosahoval přinejmenším nulového ekonomického zisku
(ROE = COE). Výše jsme si ukázali, že český bankovní sektor by po zavedení bankovní daně
v tom designu, jak je nyní veřejně prezentován, klesl se svojí rentabilitou vlastního kapitálu
do pásma, kde odhadujeme náklady vlastního kapitálu. V této situaci lze očekávat (a
empirické studie, např. KMPG 2016, to potvrzují), že akcionáři minimálně ve střednědobém
horizontu velmi pravděpodobně přistoupí k opatřením za účelem zvýšení rentability zpět
nad náklady kapitálu. Tato opatření můžeme v souladu s odbornou literaturou shrnout do
následujících bodů:
-

Snížení vlastního kapitálu (zvýšení dividendového výplatního poměru) za účelem
zvýšení ROE;
Snížení nákladů (personální, IT) za účelem kompenzace dodatečné bankovní zátěže;
Zvýšení výnosů (zdražení úvěrů, zvýšení poplatků);
Změna struktury kapitálu (vydání méně kvalitního kapitálu, který nahradí kvalitní CET1
kapitál);
Zvýšení rizikovosti aktiv (za účelem zvýšené úrokové marže).

O tom, jaká to mohou být opatření, rozhodují konkrétní podmínky na trhu, v sektoru a
v jednotlivých bankách. V praxi je nejpravděpodobnější mix opatření na straně
optimalizace kapitálu, redukce nákladů a tlaku na zvýšení výnosů. Bohužel žádné
z uvedených opatření není v souladu se záměry (či očekávanými záměry) navrhovatele
bankovní daně v ČR.
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Problém 1): Zavedení bankovní daně povede ceteris paribus ke snížení ROE. Pokud ROE
klesne na hranici či pod hranici COE a banka bude mít zároveň dostatečný kapitálový
polštář, může mít tendenci ke zvýšení, nikoliv snížení dividendového výplatního poměru.
Klíčovým argumentem, na němž staví ČSSD svůj návrh bankovní daně, je údajný vysoký
podíl odlivu kapitálu (dividend) z českých bank jejich mateřským bankám (majoritním
akcionářům). To, že by zavedení dodatečného zdanění bank mělo vést ke snížení odlivu
dividend resp. zvýšit reinvestice v tuzemských bankách, nedává ekonomický smysl již na
první pohled. Výsledek může být dokonce přesně opačný. Jak jsme uvedli výše, akcionáři
budou v případě poklesu ROE pod COE hledat cestu k navýšení ROE. Český bankovní sektor
je dobře kapitálově vybavený a tuzemské banky mají nadbytek kapitálu (což zvyšuje jeho
odolnost a snižuje systémové riziko pro ekonomiku a tedy i pravděpodobnost nutnosti
sanace sektoru při budoucí finanční krizi). V této situaci se nabízí bankám možnost snížení
kapitálového přebytku prostřednictvím zvýšení podílu dividend na zisku. Tím se za jinak
stejných okolností zvýší ROE, aniž by byla ohrožena kapitálová přiměřenost. Odliv dividend
se nicméně nemusí snížit, jak je deklarovaným záměrem zavedení bankovní daně,
v extrémním případě se může dokonce zvýšit. A to vše spolu se zvýšením rizikovosti resp.
snížení odolnosti bankovního sektoru kvůli poklesu kapitálové přiměřenosti.
Problém 2): Dalším opatřením ke zvýšení ziskovosti do žádoucího pásma může být zvýšená
snaha o úsporu nákladů, což může vést k poklesu zaměstnanosti v sektoru či poklesu či
odložení investic.
Vyšší ROE lze pochopitelně dosáhnout také snížením nákladů. Co se týká snižování nákladů,
to může mít v určitém smyslu pozitivní efekt (tlak na vyšší efektivitu, zavádění
automatizace, digitalizace atd.), nicméně může vést i k nežádoucím efektům, především ke
snižování zaměstnanosti v sektoru. V prostředí snížené ziskovosti mohou mít akcionáři
bank tendenci upřednostnit z pohledu ekonomiky „negativní“ úsporná opatření
(propouštění, odkládání či rušení investic) před opatřeními pro ekonomiku „pozitivními“
(technologický pokrok). V tomto smyslu musíme upozornit především na to, že většina
bank již v posledních letech prošla programem nákladových úspor a prostor pro nákladové
úspory v podobě „nízko visícího ovoce“ je již podle nás poměrně omezený.
Problém 3): Empirické studie ukazují, že banky mají tendenci náklady na sektorovou daň
přenášet skrze zdražení úvěrů, a to primárně na neelastickou část poptávky po úvěrech. Tu
představují především objemově menší úvěry (vyšší dopad na domácnosti než na firmy) a
z nich úvěry na bydlení. To je evidentně v rozporu s deklarovanými záměry navrhovatele.
Nejen snížení nákladů, ale také zvýšený tlak na výnosy může být jednou z cest k vyšší ROE.
Složité tržní prostředí však paletu možných opatření velmi omezuje. Jak ukazují empirické
studie citované výše, banky mají především tendenci zvyšovat úrokové sazby u málo
elastických úvěrů. Těmi jsou pohříchu především úvěry domácnostem na bydlení, což jak
předpokládáme, také není žádoucí z pohledu navrhovatele bankovní daně. Empirické
zkušenosti především z Maďarska (Blancard 2013) také ukazují, že schopnost přenést
(alespoň částečně) zvýšené náklady na zákazníky mají především velké banky. Pokud by ty
byly i u nás zdaněny vyšší sazbou, lze očekávat podobný efekt jako v Maďarsku.
Problém 4): Zaměření bankovní daně na (celkovou) bilanční sumu banky neřeší riziko
strukturálních změn v bilancích bank směrem k rizikovějším aktivům (což je v rozporu
s obecnou snahou o zachování stability sektoru a snížení pravděpodobnosti budoucích
nákladů na sanaci sektoru).

29

Zvýšit výnosy lze nejen tlakem na růst úrokových marží či poplatků (zde v českém prostředí
vidíme prostor velmi omezený vzhledem k silně konkurenčnímu prostředí), ale také
zvýšením rizika na straně aktiv. Vyšších výnosů může být dosaženo prostřednictvím změny
struktury aktiv směrem k méně likvidním či méně kvalitním aktivům. To nicméně opět
znamená, že bankovní daň do systému vnáší více rizika, v rozporu s žádoucím stavem.
Problém 5): Empirické studie ukazují, že míra koncentrace/konkurence na bankovním trhu
má vliv na to, zda mají banky tendenci přenášet břemeno dodatečného zdanění na klienty
či nikoliv. ČSSD přitom na jednom místě argumentuje nadměrnými zisky bank (tj.
předpokládá nedostatečnou konkurenci na tuzemském trhu), na druhé straně odmítá, že
by hrozilo přenesení nákladů sektorové zdanění na klienty (cituje pozitivní vliv konkurence
na trhu).
Vliv konkurence na to, zda a do jaké míry mohou být banky schopny přenést náklady
dodatečného daňového zatížení na klienty, je pochopitelně značný a dokumentuje jej celá
řada studií, včetně těch zmiňovaných výše v této práci. V souladu s nimi jsme toho názoru,
že konkurenční prostředí by v ČR vedlo pouze k částečnému zabránění přenesení nákladů
bankovní daně na klienty, a to zvláště u korporátních klientů. Čím nižší možnost přenosu
břemene na klienty, tím je nicméně pravděpodobnější, že dojde k intenzivnějšímu využití
jiných kanálů zmíněných výše, především těch, které vnesou do systému více rizika.
Problém 6): Náklady ztracené důvěryhodnosti podnikatelského prostředí v ČR.
Nepředvídatelné chování státu a oslabení nyní solidních základů bankovního sektoru v ČR
může dlouhodobě a nezvratně poškodit pověst ČR jako stabilní a předvídatelné ekonomiky,
což může mít negativní vliv na příliš kapitálu a potažmo ekonomický růst.
Český bankovní sektor má pověst jednoho z nejstabilnějších a nejvíce předvídatelných trhů
v Evropě. To má široce pozitivní vliv nejen na samotný sektor, ale i na celou českou
ekonomiku (například na úvěrový rating ČR a potažmo nižší náklady dluhu). Příklad vývoje
v Polsku, které se až do roku 2015 těšilo podobné pověsti a stabilitě, ukazuje, jak rychle se
toto vnímání může změnit.10 Ačkoliv jsou náklady takové ztráty důvěryhodnosti obtížně
vyčíslitelné, lze minimálně zpochybnit skutečnost, zda zavedení bankovní daně z důvodů,
o nichž navrhovatel hovoří, má ve světle přímých i nepřímých nákladů pro českou
ekonomiku a spotřebitele, smysl.

10

Více v naší předchozí analýze Bankovní daně: analýza bankovních daní ve vybraných zemích střední Evropy.
Srpen 2016.
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4. Tuzemští a zahraniční investoři v ČR
Česká republika se může pochlubit velmi otevřenou ekonomikou, což se vedle robustního
objemu zahraničního obchodu projevuje také investiční aktivitou zahraničních subjektů na
našem území. Na níže uvedeném grafu můžeme pozorovat, jak významně se na základním
kapitálu tuzemských firem podílí zahraniční investoři.
Obrázek 13: Vlastnická struktura základního kapitálu tuzemských firem v mld. CZK
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Český kapitál se na celkovém základním jmění tuzemských firem podílí z 54,8 %, což
v absolutní hodnotě znamená téměř 1,5 bilionu CZK. Naproti tomu zahraniční investoři
investovali do základního kapitálu tuzemských společností 1 bilion CZK, tedy 37 %
z celkového objemu. Původ zbývajících 8,2 % kapitálu nelze stanovit vzhledem k tomu, že
vlastník je zde neznámý.
V posledních šesti letech jsou tyto poměry velmi stabilní. Oproti roku 2011 se podíl českého
kapitálu na základním jmění tuzemských firem zvýšil o necelou polovinu procentního bodu,
a to na úkor obou zbývajících skupin vlastníků. Tedy těch zahraničních (-0,3 p. b.) i těch
neznámých (-0,3 p. b.).
Metodika stanovení podílů na základním jmění tuzemských firem dle původu vlastníka je
založena na zjištění sídla daného investora a jeho následném zařazení do skupiny Tuzemský
vlastník, Zahraniční vlastník či Neznámý vlastník. Vzhledem k tomu, že nemalý počet firem
s českými vlastníky má z daňových či jiných důvodů sídlo v Nizozemí či Lucembursku, což
jsou zároveň země, odkud k nám proudí významný podíl investic, lze se domnívat, že reálný
podíl českého kapitálu na základním jmění tuzemských firem bude ještě vyšší, než nám
prozrazuje výše uvedená statistika.
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4.1 Přímé zahraniční investice
Dobrou představu o tom, odkud do České republiky proudí zahraniční kapitál, poskytuje
statistika vývoje přímých zahraničních investic (PZI), kterou pravidelně zveřejňuje Česká
národní banka. Jako PZI jsou přitom definovány takové přeshraniční investice, které jsou
prováděny se záměrem získat trvalou majetkovou účast ve společnostech nacházejících se
na území státu odlišného od státu původu investora.
Ekonomických přínosů, které z PZI vyplývají, je přitom celá řada. Jejich význam bývá klíčový
zejména u rozvíjejících se otevřených ekonomik, jakou je i Česká republika. Tyto ekonomiky
totiž bývají podkapitalizovány, přičemž zahraniční zdroje ulehčují proces transformace, a
to bez výrazné nutnosti zvyšování míry úspor na úkor spotřeby.
Mezi konkrétní pozitivní vlivy, které s sebou PZI přináší, patří tvorba nových pracovních
míst, zvýšení produktivity práce, navýšení daňových výnosů, posílení obchodní bilance či
v neposlední řadě zavádění moderních technologií a šíření know how. Vývoj těchto
zahraničních transferů v čase zachycuje sloupcový graf níže.
Obrázek 14: Vývoj objemu PZI v ČR v mil. USD
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Opravdový boom PZI v ČR nastal po roce 1998, kdy byl představen nový vládní balíček
investičních pobídek. Doposud nepřekonaným vrcholem z pohledu přílivu PZI byl rok 2005,
kdy v tuzemsku proinvestovali zahraniční vlastníci téměř 12 mld. USD. Mezi firmy, které se
v té době rozhodly u nás posílit svůj vliv, patřily například IBM, Honeywell, DHL či RedHat.
Celkově pak zahraniční společnosti v ČR od roku 1993 proinvestovaly přes 112 mld. USD.
Česká republika byla doposud v lákání přímých zahraničních investic velmi úspěšná. Tento
závěr vychází ze srovnání podílů celkového objemu PZI na jednoho obyvatele se stavem
v ostatních zemích Visegrádské čtyřky.
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Obrázek 15: Srovnání akumulovaných PZI na jednoho obyvatele v ČR s vybranými zeměmi
(v USD)
Česká republika
Slovensko
Maďarsko
Polsko

2007
10881
8849
9486
4269

2008
10884
9342
8761
3852

2009
12029
9726
9853
4342

2010
12231
9308
9071
4863

2011
11446
9606
8543
4260

2012
12944
10179
10445
5153

2013
12715
10706
10934
5934

2014
11526
9679
9999
5323

2015
10723
8876
9349
5518

Zdroj: OECD

Už od devadesátých let dvacátého století patřila Česká republika k zemím, které v poměru
k počtu obyvatel přitahovaly nejvíce přímých zahraničních investic. Na první příčce v této
statistice se ČR pravidelně střídala s Maďarskem, a to až do roku 2006, od kterého je už
jasně patrné vedoucí postavení České republiky. V současnosti připadá na jednoho
obyvatele více než 10 700 USD zainvestovaného zahraničního kapitálu, což je o 14 % více
oproti druhému Maďarsku a dokonce o 94 % více oproti poslednímu Polsku, kde se podíl
akumulovaného zahraničního kapitálu na jednoho obyvatele rovná 5 518 USD.
Zahraniční investoři si Českou republiku rychle oblíbili hned z několika důvodů. Tím
nejvýznamnějším byl kromě strategické polohy země ve středu Evropy také rychlý proces
adaptace evropských standardů ochrany soukromého vlastnictví. Další faktory, které
motivovaly zahraniční subjekty k investicím v ČR, jsou popsány dále v tomto dokumentu.
Na otázku, ze kterých zemí k nám proudí největší podíl PZI, odpovídá níže uvedený
výsečový graf.
Obrázek 16: Podíl PZI dle geografického členění za rok 2015
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Ostatní

Největší měrou se na tuzemských PZI podílí Nizozemí s téměř čtvrtinovým objemem. Zde
je opět nutno podotknout, že je tomu zejména kvůli tomu, že mnoho firem jen využívá
nizozemského příznivého daňového prostředí a dalších specifických podmínek pro
podnikání k registraci svého sídla, sic z Nizozemí nepochází. Obdobné je to i v případě
Lucemburska či Kypru. Po Nizozemí následuje Rakousko a Německo s 13% podílem a dále
pak Lucembursko či Francie s 12 %, resp. s 8 %.
Ze zemí Evropské unie pochází téměř 90 % PZI, z celé Evropy pak 94 %. Největším
mimoevropským investorem je v České republice Korejská republika s 2,1 % a Spojené
státy americké s 1,3 %.
Pořadí významnosti jednotlivých destinací z pohledu přílivu PZI se v čase příliš nemění. Za
posledních pět let je největší změna patrná u Velké Británie, jejíž investice nyní tvoří 4 %
celkového objemu PZI a jde tak o šestou z tohoto pohledu pro ČR nejvýznamnější zemi.
Zvýšil se také podíl investic Slovenska, které, obdobně jako Velká Británie, před pěti lety
v žebříčku osmi nejvýznamnějších zemí dle PZI nefigurovalo.
Více než jedna polovina PZI směřuje do zpracovatelského a finančního sektoru české
ekonomiky. Podrobný náhled na sektorové členění PZI za rok 2015 nabízí výsečový graf
níže.

Obrázek 17: Podíl PZI dle sektorového členění za rok 2015
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Tyto podíly jsou v čase poměrně stabilní. Za posledních pět let je z hlediska významu přílivu
PZI pozorovatelné posílení zpracovatelského i finančního sektoru, a to z 30 % na 33 %, resp.
z 21 % na 27 %. Další změny u jednotlivých segmentů jsou spíše kosmetického rázu.
Převaha zpracovatelského a finančního segmentu na celkovém PZI je dána historickými
skutečnostmi, jakými byly například rozsáhlé privatizační programy v automobilovém a
bankovním sektoru v devadesátých letech dvacátého století. V těchto sektorech je
nadprůměrně vysoká koncentrace zahraničního kapitálu (ve finančním sektoru téměř
100%) a je tak jen logické, že právě sem směřuje nejvíce nových PZI.
Mezi lety 2003 až 2015 vzniklo díky zahraničním investicím více než 340 tisíc nových
pracovních míst, z nichž největší část byla právě ve zpracovatelském průmyslu, kam dle
tabulky níže patří sektory Automotive komponenty, Textilní průmysl, Strojírenství,
Potravinářství a tabák, Elektronika, Plastikářský průmysl, Spotřební elektronika,
Automobilky a Farmacie.
Celkově bylo za uvedené období realizováno přes 1,9 tisíce projektů, v rámci nichž
zahraniční subjekty proinvestovaly v České republice 52 mld. USD, tedy přes 12 bilionů CZK.

Obrázek 18: PZI v nejvýznamnějších sektorech ekonomiky za roky 2003 až 2015

Sektor
Automotive komponenty
Finanční služby
Textilní průmysl
Strojírenství
Potravinářství a tabák
Software a IT služby
Doprava
Spotřební zboží
Nemovitosti
Podnikové služby
Elektronika
Plastikářský průmysl
Telekomunikace
Spotřební elektronika
Automobilky
Základní materiály
Farmacie
Hotelnictví a turismus
Energetika
Ostatní
Celkem

Počet projektů
232
147
136
143
112
108
102
99
85
81
72
65
59
57
54
53
49
33
32
201
1 920

Zdroj: CzechInvest
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Investice v mil. USD
5 593
3 977
1 050
2 703
2 388
1 368
1 950
2 650
6 623
266
1 427
955
1 860
700
4 665
1 246
513
914
1 831
9 408
52 087

Nová pracovní místa
49 227
9 272
11 331
26 044
15 747
11 057
8 024
27 879
60 323
2 078
22 220
8 903
5 712
13 007
27 307
5 050
2 458
6 686
3 338
27 798
343 461

Negativním efektem, který je s PZI spojen, je pravidelný odliv finančních prostředků ve
formě dividend do zahraničí. Právě tento jev bývá velmi často používán jako argument na
zavedení tzv. sektorových daní. Diskuze o tomto restriktivním opatření je v posledních
letech čím dál živější, což souvisí s trendem, jakým se vyvíjel objem vyplácených dividend.
Jak ukazuje graf níže, už od roku 2001 postupně sílil odliv dividend do zahraničí, což bylo
ještě umocněno po roce 2004, tedy po vstupu České republiky do Evropské unie. Vrcholu
bylo dosaženo roku 2011, kdy do zahraničí na dividendách odteklo přes 11 mld. USD. Od
té doby je patrné spíše postupné snižování objemu ročně vyplácených dividend, a to jak
v dolarovém, tak i v korunovém vyjádření.

Obrázek 19: Srovnání akumulovaných PZI a vyplacených dividend zahraničním subjektům
v mil. USD
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Zdroj: ČNB, CzechInvest

Za pozornost stojí také fakt, že vedle růstu objemu vyplácených dividend, docházelo
v uplynulých letech také k postupnému navyšování akumulovaných PZI. Platila tak přímá
úměra, při které se s růstem investic navyšoval i objem vyplácených dividend. Korelace
mezi objemem akumulovaných PZI a odlivem dividend nebyla v čase stabilní, což souvisí
s investičním cyklem nových PZI. Při rané fázi investice bývá její výnosnost nejnižší, přičemž
k růstu výnosnosti a s tím spojeným růstem objemu vyplácených dividend dochází až
v dalších letech s průměrnou kulminací v roce sedmém. Od této doby je patrné pozvolné
snižování výnosnosti.
Relevance tohoto teorému, který používá například i ČNB, je potvrzena také zkušeností
v ČR. Na dříve uvedeném grafu č. 14 bylo jasně patrné, že v roce 2002 se objem nových PZI
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skokově navýšil, přičemž o sedm let později, tedy ve fázi nejvyšší výnosnosti investice, jsme
mohli zaregistrovat také citelnější růst vyplacených dividend. Obdobný jev se opakoval
v roce 2005, kdy ČR zaznamenala historicky nejvyšší PZI a v letech 2011 a 2012 následoval
výrazný odliv dividend do zahraničí, což bylo jen odrazem toho, že investiční cyklus z roku
2005 dosáhl fáze s maximální mírou výnosnosti a tedy i odlivem dividend.
Z výše uvedeného lze usuzovat, že tak razantní růst objemu vyplácených dividend
zahraničním subjektům, kterého jsme byli svědky před rokem 2011, je již minulostí. Z grafu
níže je zřejmé, že nejvyššího podílu vyplacených dividend v poměru k akumulovaným PZI
bylo dosaženo v letech 2010 a 2011, kdy bylo dosaženo maximální výnosnosti u
významného objemu PZI. Od roku 2011 už vidíme setrvalý pokles poměru vyplácených
dividend ke kumulovanému objemu PZI, což souvisí s tím, že investice z předkrizových let
se dostávají do pozdní fáze svého investičního cyklu, jenž je charakteristická nižší
výnosností.

Obrázek 20: Vztah mezi vyplacenými dividendami a jejich poměrem ke kumulovaným PZI
12000

14,0%
12,0%

10000

10,0%
8000
8,0%
6000
6,0%
4000
4,0%
2000

2,0%

0

0,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vyplacené dividendy v mil. USD (levá osa Y)

Poměr objemu dividend ke kumulovaným PZI (pravá osa Y)

Zdroj: ČNB, CzechInvest

37

4.2 Motivace zahraničních subjektů k investicím v ČR
Jak již jsme popsali výše, Česká republika patří v přijímání zahraničních investic mezi
nejúspěšnější země v rámci regionu střední a východní Evropy. V této souvislosti se nabízí
otázka, jaké faktory motivují zahraniční subjekty k investicím v ČR.
Významným argumentem, který jednoznačně přispěl k tomu, že v České republice
zahraniční firmy výrazně investují, je strategická poloha země ve střední Evropě.
Vzdálenost na bohaté trhy západní Evropy, kam směřuje největší podíl českého exportu, je
minimální, přičemž náklady na výrobní faktory jsou v porovnání se situací v západní Evropě
mnohem příznivější.
Česká ekonomika také disponuje velmi kvalifikovanou pracovní silou, která je navíc výrazně
technicky orientována. Tento zdroj technicky orientovaných pracovníků sehrál významnou
roli v přílivu zahraničního PZI do průmyslových sektorů, které dlouhodobě tvoří největší
podíl celkových PZI.
Zahraniční subjekty motivuje kromě příznivého ekonomického prostředí k investicím
v České republice i program vládních pobídek, a to prostřednictvím různých úlev, nejčastěji
pak daňových. Z tohoto pohledu se zdá být kontraproduktivními zavedení sektorové daně,
která by neznamenala nic jiného, než ohrožení dosavadních úspěchů vládních agentur o
zatraktivnění České republiky jakožto destinace pro PZI.
V neposlední řadě vyhodnocují zahraniční subjekty úroveň politické stability v zemi, kam
se chystají investovat. I v tomto měřítku vyniká Česká republika před konkurenčními státy
z regionu střední a východní Evropy. Společnost PRS Group už od roku 1979 sestavuje index
politického rizika pro desítky zemí z celého světa, dle kterého bylo České republice
přiřazeno 89 bodů ze 100 možných. Ostatní země ze střední a východní Evropy jsou na tom
z pohledu této statistiky hůře, přičemž průměr za celý region činí za rok 2016 jen 74 bodů.
Politická stabilita v České republice, na niž mají vliv i změny v daňovém systému, je
srovnatelná například se situací v Japonsku (84 bodů), Jižní Koreji (78 bodů) či v USA (80
bodů).
Obrázek 21: Srovnání indexu ekonomické stability v ČR a zemích CEE

Česká republika
Slovensko
Bulharsko
Polsko
Rumunsko
Maďarsko
Rusko
Ukrajina
CEE průměr
Celosvětový průměr

2012
83
79
83
82
73
69
62
62
74
72

2013
85
78
81
82
71
70
60
61
74
72

Zdroj: PRS Group
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2014
88
78
83
81
75
73
53
57
74
73

2015
88
80
83
81
76
75
52
56
74
73

2016
89
82
81
81
77
73
55
55
74
72

4.3 Shrnutí
Ekonomika České republiky byla, až na období socialismu, vždy citelně provázána se
zahraničním kapitálem, a to zejména ze zemí západní Evropy. Během devadesátých let
dvacátého století a dále pak v prvním desetiletí století jedenadvacátého byl tento stav
znovu postupně obnovován. Je nutné si uvědomit, že to byl hlavně zahraniční kapitál, díky
kterému se České republice podařilo až zázračně rychle modernizovat zastaralý průmysl a
rychle obnovit vazby na západoevropský trh, které byly v období socialismu naprosto
zpřetrhány.
Zahraniční investice mohly do české otevřené ekonomiky proudit i díky tomu, že zdejší
vlády neuplatňovaly žádná zásadnější protekcionistická opatření. Po vstupu země do
Evropské unie v roce 2004 již ani nebylo možné bránit přílivu kapitálu z ostatních zemí EU
vzhledem k tomu, že svoboda pohybu kapitálu patří mezi čtyři základní svobody, které ze
členství v EU vyplývají.
PZI směřovaly a dále směřují zejména do dvou sektorů české ekonomiky, jimiž je
zpracovatelský průmysl a finanční služby. Důvodů tohoto jevu je vícero. Za masivním
přílivem PZI do zpracovatelského průmyslu stál fakt, že vládní pobídky byly zaměřeny právě
na tento sektor, který potřeboval rychlou modernizaci, jíž mohl přinést pouze zahraniční
kapitál. Velkou roli hraje samozřejmě také to, že česká ekonomika je charakteristická
vysokým podílem průmyslové výroby a tedy nemůže překvapit, že jsou zde viditelné i
vysoké relativní podíly PZI do zpracovatelského sektoru. V případě přílivu PZI do finančního
sektoru byla situace obdobná jako u zpracovatelského průmyslu, a to ve smyslu potřeby
zahraničního kapitálu. České banky byly v devadesátých letech minulého století výrazně
podfinancovány, což mohl změnit pouze silný zahraniční partner. Domácí subjekty nebyly
k takovémuto úkolu dostatečně kapitálově vybaveny.
Zahraniční kapitál jednoznačně přispěl k rychlejší transformaci české ekonomiky, která byla
po desetiletích socialismu nekonkurenceschopná. Kromě dalších pozitiv, která jsme zmínili
už výše v textu, jako byly vyšší daňové výnosy, ekonomický růst či vyšší zaměstnanost,
přináší PZI i negativní efekty. Mezi ty hlavní, které jsou nyní akcentovány, patří odliv
kapitálu zpět do zahraničí ve formě dividend. Jde však o logický důsledek investiční aktivity
zahraničních firem, které v určité fázi investičního cyklu přikračují k realizaci svého zisku,
což byla samozřejmě i jejich původní motivace, když se rozhodovaly, zda v České republice
investovat či nikoliv. V této souvislosti je nutno uvést několik statistik, které uvedou danou
problematiku do řádného kontextu.
Dle dat České národní banky přiteklo do ČR od roku 1993 kumulativně přes 112 mld. USD
na PZI, což jen pro představu dle aktuálního kurzu USD/CZK znamená více než 2,6 bilionu
CZK. Na dividendách bylo přitom do zahraniční vyplaceno 94 mld. USD, tedy 2,2 bilionu
CZK. Samotná výše PZI tedy stále výrazně převyšuje objem do zahraničí vyplacených
dividend, přičemž zde nejsou brány v potaz další doprovodné pozitivní jevy, které jsou s PZI
spjaty (daňové výnosy, zaměstnanost, přebytek obchodní bilance, know how,…).
Zástupci ČSSD prozatím nikterak podrobněji nepopsali návrh na svou sektorovou daň, a tak
není možné její vliv na PZI přesně kvantifikovat. Je však možné uvést, že by tímto opatřením
utrpěl jeden z významných důvodů, proč si zahraniční subjekty vybírají ČR jako vhodnou
lokalitu pro své investice. Tím důvodem je relativně stabilní politické prostředí, jenž je dle
metodiky společnosti PRS Group ovlivňováno i změnami v daňovém prostředí. Pokud by
ČR ztratila své vůdčí postavení ve statistikách indexu politické stability, musela by čelit
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mnohem ostřejší konkurenci ostatních zemí, které rovněž usilují o přízeň zahraničních
investorů.
Velmi diskutabilní je také záměr postihnout novou sektorovou daní pouze ta odvětví, která
jsou charakteristická vysokým podílem zahraničního kapitálu, tedy zejména bankovnictví.
Šlo by totiž o diskriminační opatření, které by mohlo být vnímáno jako nekonsistentní
s pravidly vnitřního trhu Evropské unie. V takovémto případě by mohlo být s Českou
republikou zahájeno formální šetření ze strany Evropské komise.
Myšlenka a následná diskuze nad tématikou repatriace zisků do zahraničí není na druhou
stranu úplně bezpředmětná. Odliv dividend, zvláště pokud se tak děje ve zvýšeném
měřítku, nepomáhá dotčené ekonomice. Realizace případného vládního opatření by však
neměla nepříznivě ovlivnit příliv dalších PZI do české ekonomiky, jejichž příznivý efekt jasně
převažuje nad negativy vyplývajícími z následné repatriace zisků.
V podmínkách české otevřené ekonomiky nepovažujeme restrikci v podobně zavedení
nových selektivních daní za nejšťastnější. Více prozřetelnou reakcí by měly být intenzivnější
snahy o motivaci zahraničních subjektů ze strany vlády k výraznějšímu reinvestování jejich
zisků v České republice. Toto opatření by nemělo tak rychle viditelný dopad na růst
daňových výnosů jako by tomu bylo v případě zavedení nové daňové povinnosti, nicméně
dlouhodobé přínosy v podobě dalšího růstu konkurenceschopnosti české ekonomiky by
tento efekt jasně převážily.

40

5. Celkové shrnutí a hlavní závěry analýzy
V této analýze jsme se zabývali potenciálními dopady zavedení bankovní daně tak, jak byly
její obrysy prezentovány ČSSD, a jak jsou k dispozici na webových stránkách
www.spravedlive-dane.cz. Zaměřili jsme se přitom na potenciální dopady zavedení
bankovní daně na chování bank, jejich schopnost přenést náklady daně na klienty a na vliv
těchto faktorů na tuzemskou ekonomiku a atraktivitu ČR z pohledu zahraničních investorů.
Klíčovou otázkou je, jaké lze očekávat reakce na případné zavedení bankovní daně (v
navrhované podobě) ze strany bank. Závěry naší analýzy jsou v souladu s převažujícími
závěry dostupných empirických studií a lze je shrnout do základního závěru: zavedení
bankovní daně nepovede ke kýženému efektu snížení odlivu zisků bank do zahraničí,
naopak vnese do systému více rizika a minimálně část nákladů bude přenesena na
spotřebitele. Ukazujeme, že v současných tržních podmínkách a finanční situaci bank v ČR
hrozí snížení kapitálové přiměřenosti bankovního sektoru, zvýšení rizikovosti bilancí bank,
snížení zaměstnanosti v odvětví a zdražení části úvěrů, především pro domácnosti.
Banky v ČR jsou sice v současné době ziskovější, než je průměr EU (měřeno návratností
vlastního kapitálu), nicméně kvůli nepříznivým tržním podmínkám, přísnější regulaci a
konkurenčním tlakům se ziskovost již přiblížila nákladům kapitálu a její další snížení (kvůli
dodatečnému zdanění) s velkou pravděpodobností povede ke korekčním opatřením bank
s příslušným negativním dopadem na klienty a ekonomiku. Relativně vysoká úroveň
kapitálové přiměřenosti tuzemského bankovního sektoru dává v tomto smyslu prostor pro
zvýšení rentability kapitálu prostřednictvím snížení úrovně vlastního kapitálu, čehož
mohou chtít banky dosáhnout mj. zvýšením podílu dividend na vygenerovaném zisku (tedy
opak toho, co je prezentovaným cílem zavedení bankovní daně).
Jsme přesvědčeni o tom, že minimálně část nákladů na bankovní daň by byla přenesena na
konečného spotřebitele. Indikují to empirické zkušenosti z různých evropských států,
v nichž byla daň zavedena. Platí to o to více v těch zemích, kde byla daň nastavena přísně,
což jsou především Maďarsko a Polsko. Zkušenosti z Maďarska například ukazují, že banky
přenesly část nákladů bankovní daně primárně na klienty z řad domácností, a to především
na ty, kteří již měli v době zavedení daně hypoteční úvěr. Jsme přesvědčeni o tom, že
snížení přístupnosti (zdražení) úvěrů právě pro tuto skupinu bankovních klientů není
akceptovatelné navrhovatelem bankovní daně.
Zavedení bankovní daně podle našich závěrů poškodí ekonomiku ČR. Odhadujeme, že
polské ekonomice ubralo zavedení bankovní daně v roce 2016 cca 0,2 procentního bodu
ekonomického růstu. Převedeno na tuzemskou ekonomiku, mohlo by to znamenat cca 9,1
mld. CZK ztraceného hrubého domácího produktu, což je prakticky částka na úrovni
potenciálního ročního výběru této daně (se započítáním protiopatření ze strany bank).
K tomu je třeba připočítat další efekty, po jejich započítání se jeví zavedení bankovní daně
jako čistě negativní pro českou ekonomiku.
Česká ekonomika má dosud pověst poměrně stabilního a předvídatelného prostředí pro
zahraniční investory. Zavedení bankovní daně by tuto pozici ohrozilo s příslušným
negativním efektem na ekonomický růst. Jsme přesvědčeni o tom, že zavedení této daně
by mělo čistý negativní dopad na českou ekonomiku a domácnosti a doporučujeme tuto
daň nezavádět.
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Brno

simara@cyrrus.cz

Automobilky, ocelárny, spotřební průmysl

TOMÁŠ MENČÍK

Brno

mencik@cyrrus.cz

Strukturované produkty

LUKÁŠ KOVANDA

Praha

lukas.kovanda@cyrrus.cz

Hlavní ekonom

JANA GAJDOŠÍKOVÁ

Brno

jana.gajdosikova@cyrrus.cz

Strukturované produkty

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se
sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt
Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je
určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze
krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k
finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro
počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo
daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat
za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu,
je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě
zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše
zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného
investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou.
Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před
zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových
instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního
kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech
a
neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních
poměrech každého investora
a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl
připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať
výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto
dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o
pobídkách
a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O společnosti. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah
dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění
a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění
dokumentu třetími osobami.
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