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Okolnosti zavedení WFT
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§ Potřeba financovat mimořádné výdaje státního rozpočtu (až stovky miliard korun)

§ Nový dočasný zdroj příjmů pro řešení energetické krize a dopadů ruské agrese

§ Oblasti ekonomiky a firmy generující neočekávaně vysoké zisky bez vlastního přičinění 
(růst úrokových sazeb a cen energií)



Zavádění WFT v Evropě 
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Nastavení a výpočet daně
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§ Parametry respektují pravidla nastavená Evropskou komisí

§ Segmenty ekonomiky: výroba a obchod s elektřinou a plynem, bankovnictví, těžba fosilních 

paliv, petrochemie, velkoobchod PHM

§ Na 3 roky (2023-2025); NE retroaktivně na rok 2022

§ Daňová přirážka k DPPO ve výši 60 %

§ Srovnávací období: průměr za 4 předcházející roky (2018-2021) navýšený o 20 % 
(toleranční pásmo)

§ Příjmový test: 6 mld. Kč pro banky; 2 mld. Kč pro energetiku (zahrnutí holdingů)



Odhadované inkaso
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§ 100% příjem státního rozpočtu (díky zálohovému systému už příjem SR2023)

§ 2023: 85 mld. Kč WFT (z toho cca 50 mld. Kč energetický sektor; cca 33 mld. Kč banky) 

+ 15 mld. Kč EU cenové stropy energií (celkem 100 mld. Kč)

§ 2024: 39 mld. Kč WFT

§ 2025: 25 mld. Kč WFT



Vyvracíme kritiku a mýty o WFT
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§ Je to levicové sociální inženýrství – prvně zavedeno ve Velké Británii (1981) 

konzervativní vládou M. Thatcherové

§ Je to škodlivé a nezdravé opatření – doporučení EK zavést WFT už v březnu 2022; 

nyní povinnost zemí EU implementovat nařízení EK

§ Je to sektorová daň – WFT je daňová přirážka k DPPO na nadměrný zisk jen pro velké firmy; 

sektorová daň je vyšší nebo nová sazba korporátní daně na celé odvětví

§ Firmy budou odvádět zisky do zahraničí – příjmový test je v případě holdingu na celou skupinu



Zavedení WFT v bankovnictví
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§ Proč WFT na banky? – už Thatcherová zavedla WFT na banky (1981) 

kvůli rychlému nárůstu úrokových sazeb; banky nepromítají rostoucí sazby 

do služeb klientům; návrhy bank byly primárně půjčky

§ Banky nemají žádné mimořádné zisky – pokud banky negenerují mimořádné zisky, 

nebudou platit WFT

§ Banky platí v ČR dost – základní DPPO v ČR 19 %; ve Francii, Rakousku a Belgii: 25 % 



Vliv vývoje cen energií
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Děkujeme za pozornost


