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V souvislosti s vysokými cena-
mi pohonných hmot a energií
se hovoří o jednorázové dani

z výnosů energetických a ropných fi-
rem. Úmysl zavést tento typ daně
oznámilo Maďarsko a Velká Británie.
V Británii má toto opatření už jis-

tou tradici. Anglický termín „windfall
tax“ lze volně přeložit jako „daň z ně-
čeho, co vám spadlo do klína“. (Wind-
fall původně doslova znamená „ovo-
ce, které ze stromu shodil vítr“.)
V roce 1981 přišla s podobným opatře-
ním konzervativní vláda Margaret
Thatcherové. Šlo o mimořádnou daň
ze zisků bank, jež profitovaly z tehdy
velmi vysokých úrokových sazeb.
V témže roce navíc byla vypsána jed-
norázová daň ze zisků společností těží-
cích ropu v Severnímmoři – opět v dů-
sledku vysokých cen této komodity.
V roce 1997 vláda Labour Party jed-

norázově zdanila výnosy z dříve priva-
tizovaných státních podniků za úče-
lem politiky podpory zaměstnanosti.
A ve Spojených státech se uplatňova-
la mimořádná daň na ropné společnos-
ti během 80. let. Je tedy patrné, že ne-
jde o nějakou „levicovou“ specialitu:
leckterá vláda, bez ohledu na ideolo-
gii, cítí nutkání zdanit to, co jen zda-
nit lze.

V Maďarsku nikoliv poprvé
V prvním čtvrtletí 2022 vykázala brit-
ská společnost BP růst zisku na 32 do-
larů na akcii, což je téměř 2,5násobek
ve srovnání se stejným obdobím loň-
ského roku. Společnost Shell zvýšila
výplatu dividend za první čtvrtletí
čtyřnásobně ve srovnání s prvním
čtvrtletím 2021. Tato čísla samozřej-
mě lákají politiky věčně hospodařící
s rozpočtovými schodky.
Maďarská vláda plánuje mimořád-

ně zdanit banky, energetické společ-
nosti, pojišťovny a aerolinie. Hodlá
tak navýšit příjmy o 800 miliard forin-
tů (50miliard Kč). Nejvíce mají zapla-
tit MOL a OTP Bank. Pokud jde
o banky, není to poprvé, kdy maďar-
ská vláda sahá k nestandardním opat-
řením. Po velké finanční krizi
v roce 2008 došlo k oslabení forintu.
Znamenalo to, že velká část maďar-
ských klientů, kteří měli hypotéky
v euru či ve švýcarském franku (kvůli

nízkým úrokovým sazbám), se octne
ve značných nesnázích se splácením.
Viktor Orbán tehdy donutil banky,

aby vzaly měnové riziko na sebe.
Představitel jedné rakouské banky si
stěžoval, že toto opatření může vést
až k bankrotu. Orbán údajně odpově-
děl: „Způsobit bankrot rakouské ban-
ky je přece odvěkým snem každého
Maďara!“ (Tento příběh sice není sto-
procentně doložen, nicméně vzhle-
dem k chování maďarské vlády v ji-
ných případech – zejména zestátnění
penzijních fondů – jej lze považovat
za pravděpodobný.)
Většině ekonomů se jednorázové

daně z nečekaných výnosů příliš neza-
mlouvají. Jejich aplikace vytváří nejis-
totu v podnikatelském prostředí. Ta
představuje negativní pobídku pro dal-
ší rozvoj. Pokud jde konkrétně o rop-
ný a energetický průmysl, politici oče-
kávají mnohamiliardové investice do
nových technologií šetrných k životní-
mu prostředí. Budoumít firmymotiva-
ci investovat, když kdykoli v budouc-
nu mohou být jejich zisky mimořádně
zdaněny – třeba proto, že hodně fou-
kal vítr nebo hodně svítilo slunce?
Příklad z jiného odvětví a jiné

doby. Za reálného socialismu byly
daně neuvěřitelně složité: příjmy byly
daněny podle odvětví, daň z obratu
(předchůdkyně DPH) měla obrovské

množství sazeb podle typu zboží. Vý-
nosy z pojišťovnictví byly daněny saz-
bou 90 procent. Česká státní pojišťov-
na, tehdejší monopol, si tuto sazbu
mohla dovolit, ale v tržním hospodář-
ství by v konkurenci méně zdaněných
zahraničních pojišťoven neobstála.
Kromě toho platí, že vysoce ziskové
podniky bývají zároveň vysoce efek-
tivní, a je tudíž vhodné neházet jejich
rozvoji klacky pod nohy. Bizarní sys-
tém sektorových daní byl jedním z dů-
vodů, proč socialismus nakonec zkra-
choval. Přerozdělování od schopných
směrem k méně schopným snižuje
růstový potenciál celé ekonomiky.
A ještě jeden argument: kdo nako-

nec mimořádnou či sektorovou daň za-
platí? Buď akcionáři, nebo zákazníci.

Velké společnosti nebývají vlastněny
hrstkou oligarchů sedících na pytlích
s penězi, ale penzijními a podílovými
fondy. Výnosy z daní tedy zaplatí pen-
zisté nebo příslušníci středních vrs-
tev, typičtí klienti podílových fondů.

Česko mimořádně danit nemusí
Dávala by podobná daň smysl v čes-
kém prostředí? Zde je řeč o energetic-
kém gigantu ČEZ. Jeho postavení je
odlišné od britských ropných firem,
neboť je stále ze 70 procent vlastněný
vládou. Vláda nemusí nic mimořádně
danit: může si sáhnout na peníze
z ČEZ formou mimořádné dividendy.
Na příští valné hromadě (28. června)
má být navržena dividenda ve výši
44 Kč na akcii. Znalec energetiky Mi-
chal Šnobr nicméně uvádí, že firma
je schopna vyplatit 56 až 62 korun na
akcii, aniž by to bylo na úkor jejího
budoucího rozvoje.
„Vzít si vyšší dividendu z ČEZ nic

nestojí (...) Jde o peníze, které se
v ČEZ budou válet na účtech a para-
doxně zhoršovat rentabilitu vlastního
kapitálu akcionářů. Výplata je v zá-
jmu akcionářů, a dokonce státu a vlá-
dy,“ uvedl dále Šnobr na svém twitte-
rovém účtu.
Vyšší výplata by patrně byla racio-

nálním krokem, ale racionalita nehra-
je vždy v politice první housle.

S neustále se zvyšujícími cenami
plynu v důsledku ruské agrese
zas a znova vyvstává otázka:

„A co vodík? Může pomoci plyn nahra-
dit?“ Je nejjednodušším a nejlehčím prv-
kem. Při úniku se rychle rozptyluje do
vzduchu a neznečišťuje životní prostře-
dí. Je netoxický a bezemisní. Jak to tak
ale bývá, odpověď není jednoznačná.
S širokým využitím vodíku se počítá

především v těžko dekarbonizovatel-
ných odvětvích, jako je například výro-
ba oceli. A také v dopravě, ať už ve for-
mě palivových článků především pro
těžká vozidla, nebo přimícháváním do
syntetických paliv (tzv. e-fuels). Pro do-
mácnosti jím ale plyn jen tak nenahradí-
me. Kvůli vlastnostem prvku se v tuto
chvíli dá do zemního plynu maximálně
přimíchat 20 procent vodíku, aniž by

byla nutná výměna nejen infrastruktur-
ních trubek, ale také bojlerů a sporáků.
Cena a uhlíková stopa vodíku se odví-

jí od způsobu jeho výroby. Tomu odpo-
vídají i barevná přízviska, jež tento bez-
barvý plyn dostal. Pro výrobu hnědého
a černého vodíku se používá uhlí. Po-
kud by si Jindřiška z Pelíšků tipla, že
hnědý z uhlí hnědého a černý z uhlí čer-
ného, měla by to správně. Při použití
zemního plynu označujeme vodík za
šedý. V současnosti se takto vyrábí asi
96 procent veškerého vodíku a je nejlev-
nější, ale také má zdaleka nejvyšší uhlí-
kovou stopu.
Pokud ovšem při výrobě šedého vodí-

ku zachytíme alespoň 70 procent všech
emisí, vodík podle pravidel Evropské
unie můžeme označit za modrý nebo
také nízkoemisní. Zelený vodík se vyrá-
bí při procesu elektrolýzy vody s použi-
tím elektřiny z obnovitelných zdrojů. Je
bezemisní, ale jeho výroba je prozatím
velmi drahá. Na konci roku 2021 se vý-
robní cena pohybovala mezi 4 až 4,5
eura za kilo, nyní je to kvůli zdražující
elektřině 10,81 euro/kg. Evropa by se

přitom ráda dostala do roku 2030 pod
1,40 euro/kg. Pro Česko je potom zají-
mavá možnost růžového vodíku, který
se vyrábí stejně jako zelený, ale místo
obnovitelné elektřiny se používá ener-
gie z jaderných elektráren.
Již před ruskou invazí na Ukrajinu si

EU nastavila poměrně ambiciózní cíle
použití vodíku v dopravě a v průmyslu
a podle navržené direktivy pro obnovi-
telnou energii to vypadalo, že tyto cíle
budemožné naplnit čistě vodíkem vyrá-
běným elektrolýzou. Minulé měsíce po-
tom znamenaly určitou nejistotu, jakým
směrem se legislativa vyvine.

O krok blíže k cíli
Aktuální iniciativa Evropské unie RE-
PowerEU jasně ukázala, že zatímco za-
bezpečení energetické dodávky je na-
prosto nezbytné, v pokusech o dekarbo-
nizaci se nehneme ani o píď zpět. Ba na-
opak, v mnoha ohledech to vypadá, že
REPowerEU dekarbonizačním plánům
pomůže zrychlit a zeleným vodíkovým
plánům určitě. Je to logické: klimatická
změna totiž na nikoho nečeká.

Dle dokumentu REPowerEU má Ev-
ropská komise za cíl do roku 2030 výro-
bu 10 milionů tun vodíku z obnovitel-
ných zdrojů z domácí výroby a 10 milio-
nů tun z dovozu. Cílem je náhrada zem-
ního plynu, uhlí a ropy v dopravě. Kvůli
nízké efektivitě při získávání vodíku
elektrolýzou by dle S&P Global výroba
10 milionů tun vodíku znamenala
477 TWh obnovitelné energie, což je té-
měř celá kapacita solární a větrné ener-
gie v Evropské unii v roce 2021.
Je to tedy velmi, velmi ambiciozní

plán. Předpokládá se však, že technolo-
gický vývoj zefektivní elektrolýzu –
tedy že vyrobený kilogram vodíku bude
stát méně kilowatthodin energie. Záro-
veň by se měl do roku 2030 v Evropě
přibližně ztrojnásobit instalovaný vý-
kon obnovitelných zdrojů energie. Po-
řád velmi ambiciózní, ale už alespoň
matematicky a technicky možné.
Komise rovněž zveřejňuje dva akty

s cílem zajistit, aby výroba vodíku ved-
la k čisté dekarbonizaci. Závislosti na
fosilních palivech a plynu z Ruska se
zbavíme těžko, pokud z nich budeme

vodík vyrábět, i když ho poté pomocí
nových technologií dekarbonizujeme.
Otázkou stále zůstává, co bude s vodí-

kem růžovým. REPower se o něm proza-
tím nonšalantně zmiňuje jako o doplňku
k zelenému vodíku: „Při náhradě zemní-
ho plynu hrají roli i jiné formy vodíku
bez fosilních paliv, zejména jaderný.“
Pro Českou republiku by přitom

umožnění využití jaderné energie moh-
lo být zásadní. O to více, že Česko má,
co se cílů týče, jednu z nejambiciózněj-
ších (a možná zčásti ne vždy zcela rea-
listických) vodíkových strategií v Evro-
pě. Jen pro představu: naše vodíková
strategie počítá s 4000 nákladními vodí-
kovými vozidly do roku 2030 na čes-
kých silnicích. Evropská vodíková road-
mapa počítá do stejného roku se 45 000
náklaďáky a autobusy pro celou EU.
REPowerEU tak může Česko posu-

nout o krok blíže k jejímu zatím velmi
vzdálenému naplnění. S růžovým vodí-
kem, nebo bez, již teď je zcela jasné, že
bez podpůrného regulačního rámce
a notné dávky veřejného financování to
nepůjde.

Budou mít firmy motivaci
investovat, když kdykoli
v budoucnu mohou
být jejich zisky

mimořádně zdaněny?
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Výpočetní tomografie.
Nikoli „počítačová“

Ad LN 28. 5.: One and done

V roce 1979 obdrželi Godfrey New-
bold Hounsfield a Allan McLeod
Cormack Nobelovu cenou za fyzio-
logii nebo medicínu za konstrukci
diagnostického zařízení nazvaného
výpočetní tomografie. Výpočetní,
nikoli „počítačová“, jak chybně
uvádí Simona Kašparová.
Tato Nobelova cena, jedna z nej-

rychleji udělených (první klinický
prototyp CT byl představen v roce
1971), ocenila naprosto přelomový
přístup k rentgenové diagnostice –
výsledný obraz nebyl získán pou-
hým prosvícením vyšetřovaného
objektu, resp. rozostřením necílo-
vých vrstev jako v případě původ-
ní rentgenové tomografie, ale vypo-
čítáním z mnoha dílčích zobrazení,
získaných v mnoha různých rovi-
nách.
Proto metoda byla pojmenována

„computed tomography“, česky vý-
početní tomografie (nikoli snad
computer tomography, jak si nejen
laici, ale bohužel i řada zdravotní-
ků zřejmě myslí). Samozřejmě
byla zapotřebí výkonná výpočetní
technika, ale nesprávný, stále se
chybně objevující název „počítačo-
vá“ zastírá revoluční zdokonalení
klasických rentgenových metod.
Zmíněnou trojrozměrnost dnes vý-
početní tomografie poskytuje díky
dalšímu softwarovému zpracová-
ní, o té se vynálezcům v 70. letech
asi ani nesnilo.
MUDr. Petr Sucharda, Praha

Příčina násilí

Ad LN 25. 5.: Patnáct mrtvých po...

Problém šílených střelců nejen na
amerických školách nespočívá ve
zbraních, ale v nemocných duších.
Zbraně se vyrábět ani prodávat ne-
přestanou a ten, kdo bude chtít, si je
nakonec vždy nějak opatří. Dokud
budou děti hrát na počítačích hry
plné násilí, budou incidenty přibý-
vat. Tuhle pravdu není tak těžké si
uvědomit, jen ji nechtějí slyšet ti,
kdo z hloupého a nebezpečného ob-
chodu profitují. Nezačneme-li řešit
příčinu, budou během nekonečných
debat o zbraních umírat další lidé.
Petr Bergl, Plzeň

Energie pro všechny a okamžité zdanění energetických a ropných firem. Demonstranti v Londýně měli jasno už v únoru. FOTO SHUTTERSTOCK

Zdanit, co spadlo do klína?
Budapešť a Londýn chystají daň z nečekaných výnosů energetických a ropných firem. Experti jsou spíš proti
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Sázka na vodík je dobrým krokem
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