Přehled poplatků a daní v ČR souvisejících s ochranou životního prostředí (poslední aktualizace - září 2013)
Oblast ŽP

Název nástroje

Rok zavedení

Předmět zpoplatnění

odběr vody za účelem
zásobování pitnou vodou
poplatek za odebrané
množství podzemní vody

odběratel podzemní
vody

objem odpadních vod
vypuštěných do vod
povrchových
znečištění vypouštěných
odpadních vod - CHSK
nečištěné odpadní vody

1966

ZNEČIŠŤOVÁNÍ VOD
poplatek za povolené
vypouštění odpadních vod
do vod podzemních

platba k úhradě správy
vodních toků a správy
povodí

2002

1962

Poplatník

3 Kč/kg

znečištění vypouštěných
odpadních vod - RAS

0,5 Kč/kg
2 Kč/kg

50 % SFŽP ČR,
50 % rozpočet kraje (na
podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské
odběr z jednoho vodního zdroje menší nebo rovný 6 000 m3/ rok
infrastruktury, a to zejména
nebo menší nebo rovný 500 m3 v každém měsíci roku, odběr k účelu pro obec, na jejímž území se
získání tepelné energie, snížení znečištění podzemních vod,
odběr podzemní vody
snižování jejich hladiny a odběry vody sloužící hydraulické ochraně
uskutečňuje a na nápravná
podzemních vod před znečištěním
opatření k nápravě
ekologické újmy na
povrchových nebo
podzemních vodách)

Správce/výběrce

Další charakteristiky

Právní zakotvení

ČIŽP/celní úřady

Zákon č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně
některých zákonů (vodní
zákon)

SFŽP ČR, ochrana životního
prostředí

ČIŽP/celní úřad

V případě, že u některé zpoplatněné látky
dojde ke snížení jejícho celkového
Zákon č. 254/2001 Sb., o
vypouštěného množství oproti
předcházejícímu roku o 20-50%, snižuje
vodách a o změně
se poplatek za tuto látku o dvojnásobek některých zákonů (vodní
dosaženého snížení. Pokud je snížení
zákon)
větší než 50%, poplatek za tuto látku se
neplatí.

právnická nebo fyzická
vypouštění minerálních vod osvědčených jako přírodní léčivý zdroj,
osoba, která vypouští ročně; měsíční nebo pokud nebyly použity při lázeňské péči, přírodních minerálních vod,
odpadní vody do vod
čtvrtletní zálohy
pokud nebyly použity při výrobě balených minerálních vod, vod ze
povrchových
sanačních vrtů, odpadních vod z průtočného chlazení parních turbín

obec, využití není
specifikováno

obec

70 Kč/kg

40 Kč/kg

30 Kč/kg
300 Kč/kg

znečištění vypouštěných
odpadních vod - rtuť

20000 Kč/kg

znečištění vypouštěných
odpadních vod - kadmium

4000 Kč/kg

základní složka - komunální a
ostatní odpad

Příjemce výnosu a jeho
využití

16 Kč/kg

znečištění vypouštěných
odpadních vod - CHSK pro
odpadní vody čištěné z
výroby buničiny a ze
zušlechťování bavlnářských a
lnářských textilií

množství odebrané
povrchové vody

Výjimky

0,1 Kč krát počet m3 vypuštěných nad
100 000 m3 za rok

8 Kč/kg

vypouštění odpadních vod do
vod podzemních

ročně

3 Kč/m3

znečištění vypouštěných
odpadních vod - CHSK
čištěné odpadní vody

znečištění vypouštěných
odpadních vod nerozpuštěné látky
znečištění vypouštěných
odpadních vod - fosfor
celkový
znečištění vypouštěných
odpadních vod - dusík
amoniakální
znečištění vypouštěných
odpadních vod - dusík
Nanorg
znečištění vypouštěných
odpadních vod - AOX

Frekvence plateb

2 Kč/m3

1980

odběr vody pro ostatní užití

poplatek za vypouštění
odpadních vod do vod
povrchových

Sazba za jednotku

350 Kč za každého ekvivalentního
obyvatele za rok

fyzická nebo právnická
osoba, která má platné
povolení k nakládání s
vodami

ročně

vypouštění odpadních vod z rodinných domů nebo staveb pro
individuální rekreaci čištěné domovní čistírnou, minerálních vod
osvědčených jako přírodní léčivý zdroj, pokud nebyly použity při
lázeňské péči, přírodních minerálních vody, pokud nebyly použity při
výrobě balených minerálních vod, vody použitéých za účelem získání
tepelné energie, znečištěnéých vody, jejichž znečištění bylo po jejich
vyčerpání z vod podzemních sníženo

pokud odebrané množství povrchové vody je menší nebo rovno 6
000 m3 za kalendářní rok nebo je menší nebo rovno 500 m3 v
každém měsíci
kalendářního roku, dále odběry povrchových vod pro provoz rybích
líhní a sádek a pro napouštění rybníků a vodních nádrží pro chov ryb,
zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě
cenu (Kč/m3) za odběr povrchové vody fyzická nebo právnická
nerostů) nevyžadující čerpání nebo převádění vody správcem
měsíčně nebo dle
správce vodního toku, úhrada
vodního toku, pro průtočné chlazení výzkumných jaderných reaktorů,
stanoví správce vodního toku dle zákona osoba, která odebírá
dohody, maximálně
nákladů na správu vodních
o cenách; cena se stanoví zvlášť podle
povrchovou vodu z
pro požární účely, napouštění veřejných koupališť, odstavených
však ročně
toků a povodí
účelu užití odebrané vody
vodního toku
ramen vodních toků a nádrží
tvořících chráněný biotop rostlin a živočichů, pro výrobu sněhu
vodními děly, za odběr okalových vod pro zemědělskou nebo lesní
výrobu a za povolený odběr pro vyrovnání vláhového deficitu
zemědělských plodin, (okalovými vodami pro zemědělskou a lesní
výrobu jsou povrchové vody odebírané z vodního toku za zvýšených
průtoků (vodních stavů) pro závlahy zaplavováním)

500 Kč/t

správce vodního toku

Zákon č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně
některých zákonů (vodní
zákon)

úrok z prodlení ve výši jednoho promile
za každý den prodlení s placením

Zákon č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně
některých zákonů (vodní
zákon)

poplatky za uložení odpadů

1992

místní poplatek za provoz
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů

2002

úhrada za shromažďování,
sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů

2003

poplatek za komunální
odpad

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

poplatek na podporu sběru,
zpracování, využití a
odstranění vybraných
autovraků

registrační a evidenční
poplatky dle zákona o
obalech

základní složka - nebezpečný
odpad

1700 Kč/t

riziková složka - nebezpečný
odpad

4500 Kč/t

komunální odpad vznikající
na území obce - provoz
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů

2002

2004

2002

původce odpadu;
plátcem je
provozovatel skládky

250 Kč za osobu/rok + částka stanovená
na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu až 750
Kč za osobu/rok, rozúčtování nákladů
na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na osobu stanoví obec v obecně
závazné vyhlášce

fyzická osoba, která
má v obci trvalý pobyt
nebo fyzická osoba,
která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo
sloužící k individuální
rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická
osoba

na základě písemné smlouvy, smlouva
musí být uzavřena písemně a musí
obsahovat výši úhrad

fyzické osoby

maximální výše poplatku se stanoví
podle předpokládaných oprávněných
nákladů obce vyplývajících z režimu
nakládání s komunálním odpadem
každá fyzická osoba,
rozvržených na jednotlivé poplatníky
při jejíž činnosti vzniká
podle počtu a objemu nádob určených k
komunální odpad,
odkládání odpadů připadajících na
plátcem poplatku je
jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu vlastník nemovitosti,
uživatelů bytů a s ohledem na úroveň
kde vzniká komunální
třídění tohoto odpadu, v poplatku mohou
odpad
být promítnuty i náklady spojené s
pronájmem nádob určených k odkládání
odpadu

vozidla kategorie EURO 1

3000 Kč/vozidlo

vozidla kategorie EURO 2

5000 Kč/vozidlo

jednorázová platba

ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky
za účelem technického zabezpečení skládky, obec jako původce
odpadu při jeho uložení na skládku na katastrálním území této obce

základní složka - obec,
riziková složka - SFŽP

Zákon č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích

stanoví obec,
obvykle jednou
ročně

nejsou stanoveny

obec, provoz systému
shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních
odpadů

těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P,
dále žadatelé, u nichž k přeregistraci dochází v důsledku nabytí a
vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění
manželů, historická vozidla, vozidla, která splňují minimálně mezní
hodnoty emisí EURO 3

osoba, která uvádí na
trh nebo do oběhu
obaly nebo balené
výrobky

osoba, která má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění na všechny
obaly, které uvádí na trh nebo do oběhu, nebo
uvádí obaly na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli

vozidla, která nesplňují mezní
hodnoty emisí podle EURO 1
nebo EURO 2

10000 Kč/vozidlo

registrační poplatek za zápis
do Seznamu osob, které jsou
nositeli povinnosti zpětného
odběru nebo využití odpadu z
obalů

800 Kč

poplatek za evidenci v tomto
Seznamu

800 Kč/rok

ročně

registrační poplatek za vydání
rozhodnutí o autorizaci

2 000 Kč

jednorázová platba

nejsou stanoveny

poplatek za evidenci

800 Kč/rok/každou osobu, s níž má
autorizovaná společnost uzavřenou
smlouvu o sdruženém plnění

ročně

evidenční poplatek za osobu, se kterou měla uzavřenou smlouvu o
sdruženém plnění pouze po část kalendářního roku, pokud tato
osoba za tuto část kalendářního roku uvedla na trh nebo do oběhu
méně než 300 kg obalů

jednorázová platba

SFŽP ČR, podpora systému
obec s rozšířenou působností
pro sběr a zpracování
autovraků

SFŽP ČR, ochrana ŽP

Autorizovaná obalová
společnost

původci radioaktivních
odpadů provozující
jaderné elektrárny

15 Kč za tepelnou Mwh

původci radioaktivních
odpadů provozující
výzkumné jaderné
reaktory s odvodem
tepla vyšším než 0,1
megawatthodiny

výroba elektrické energie
měřená na svorkách
generátoru

obec

obec může stanovit pouze jeden z
uvedených poplatků

Zákon č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně
některých dalších
zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně
některých dalších
zákonů

žadatel o registraci
použitého vozidla
kategorie M1 a N1 do
registru silničních
vozidel (jedná se o
jednorázová platba
první registraci vozidla
v ČR nebo o první
přeregistraci u vozidel
v ČR registrovaných)

50 Kč za 1 Mwh

Zákon č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně
některých dalších
zákonů

obec a krajský úřad; celní
úřady

ročně; měsíční
zálohy ročně;
měsíční zálohy

SFŽP ČR

Správa úložišť radioaktivních
odpadů; příspěvky obcím, na
jejichž katastrálním území se
nachází úložiště
radioaktivních odpadů; dojdeli k bezpečnému zneškodnění
radioaktivních odpadů tak, že
náklady Správy na činnosti
související s odpady daného Správa úložišť radioaktivních

Zákon č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně
některých dalších
zákonů

autorizovaná obalová společnost (dále jen
"autorizovaná společnost") je právnickou
osobou založenou jako akciová
společnost, které bylo vydáno rozhodnutí o
autorizaci; autorizací se rozumí oprávnění Zákon č. 477/2001 Sb., o
zajišťovat sdružené plnění povinnosti
obalech a o změně
zpětného odběru a využití odpadu z obalů
některých zákonů
a k tomuto účelu uzavírat smlouvy o
sdruženém plnění (smlouva o zajištění
plnění povinnosti zpětného odběru a
využití odpadu z obalů)

Zákon č. 18/1997 Sb., o
mírovém využívání
jaderné energie a
ionizujícího záření
(atomový zákon) a o
změně a doplnění
některých zákonů;
Nařízení vlády 416/2002

odvod na jaderný účet

ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

poplatek za znečišťování
ovzduší

poplatky za výrobu a dovoz
regulovaných látek a
výrobků,
které je obsahují

poplatek za oprávnění
provádět ložiskový
průzkum

úhrada z dobývacího
prostoru
MANAGEMENT PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

úhrada z vydobytých
nerostů na výhradních
ložiskách nebo
vyhrazených nerostů po
jejich úpravě a zušlechtění

odvod za kácení dřevin pro
výstavbu

1997

1967

převzetí radioaktivního
odpadu Správou úložišť
27 507 Kč / sud o obsahu 216 l (stav k
radioaktivních odpadů
roku 2013; odvod se každoročně
splňujícího ke dni převzetí
navyšuje o 6%)
podmínky přijatelnosti k
uložení radioaktivních odpadů

ostatní původci
radioaktivních odpadů
(původci malého
množství
radioaktivních odpadů)

jednorázově při
převzetí
radioaktivních
odpadů Správou
úložišť
radioaktivních
odpadů

provozovatel
stacionárního zdroje
znečištění uvedený v
příloze č. 2 zákona

ročně / u vyšších
částek možnost
zálohových plateb

výrobce regulovaných
látek a výrobků, které
je obsahují

do 30. dubna
následujícího roku

regulované látky použité jako vstupní suroviny pro přepracování na
jiné chemické sloučeniny

v prvním roce 2 000 Kč za každý i
právnická nebo fyzická
započatý rok a každý i započatý km2
osoba, která má
stanoveného průzkumného území;
oprávnění k hornické
každý další rok se poplatek zvyšuje o 1
činnosti - zadavatel
000 Kč za každý km2.

ročně

100 - 1 000 Kč/ha, s přihlédnutím ke
stupni ochrany životního prostředí
dotčeného území, charakteru činnosti
prováděné v dobývacím prostoru a
jejímu dopadu na životní prostředí

právnické a fyzické
osoby, které v rámci
podnikatelské činnosti
vykonávají
vyhledávání, průzkum
nebo dobývání
výhradních ložisek
nebo jinou hornickou
činnost

ročně

vydobyté nerosty

nejvýše 10 % z tržní ceny vydobytých
nerostů

právnické a fyzické
osoby, které v rámci
podnikatelské činnosti
vykonávají
vyhledávání, průzkum
nebo dobývání
výhradních ložisek
nebo jinou hornickou
činnost

povolené kácení dřevin z
důvodu výstavby

není možno vybírat

převzetí radioaktivního
odpadu Správou úložišť
radioaktivních odpadů
nesplňujícího ke dni převzetí
podmínky přijatelnosti k
uložení radioaktivních
odpadů, ale splňujícího
podmínky k jeho skladování

30 695 Kč / sud o obsahu 216 l (stav k
roku 2013; odvod se každoročně
navyšuje o 6%)

tuhé znečišťující látky

4200 Kč/t

oxid siřičitý

1350 Kč/t

oxidy dusíku

1100 Kč/t

těkavé organické látky

2700 Kč/t

1993

regulované látky nebo
výrobky, které je obsahují

1992

plocha stanoveného
průzkumného území

1991

1991

každý i započatý hektar
plochy dobývacího prostoru
ve vymezení na povrchu

400 Kč/kg

ten, kdo kácí dřeviny z
důvodu výstavby

1992
protiprávní kácení dřevin z
důvodu výstavby

PŮDNÍ MANAGEMENT

odvody za odnětí půdy ze
zemědělského půdního
fondu – za trvalé a dočasné
odnětí

1966

nejsou stanoveny

není možno vybírat

ročně

jednorázová platba

související s odpady daného Správa úložišť radioaktivních
Nařízení vlády 416/2002
původce nedosáhnou
odpadů
Sb., kterým se stanoví
předpokládané výše a
výše odvodu a způsob
původce ukončil činnosti, při
jeho placení původci
kterých mu radioaktivní
radioaktivních odpadů
odpady vznikaly, vláda při
na jaderný účet a roční
je-li radioaktivní odpad od původců
schvalování rozpočtu Správy
výše příspěvku obcím a
malého
množství
radioaktivních
odpadů
rozhodne o refundaci
pravidla jeho
při převzetí Správou v neupravené formě
poskytování
nespotřebovaných prostředků
nebo
je-li
umístěn
v
sudu,
nesplňujícím
tomuto původci
podmínky ke skladování, stanoví Správa
odvod pro každý případ jednotlivě

krajské úřady místně
příslušné podle umístění
jednotlivých stacionárních
zdrojů / celní úřady

poplatky, jejichž výše nedosahuje
50
000 Kč, se nevyměří. Vypočtený poplatek Zákon č. 201/2012 Sb., o
se
ochraně ovzduší
zaokrouhluje na celé 100 Kč.

SFŽP ČR

ČIŽP / SFŽP ČR

výrobce regulovaných látek nebo výrobků,
které je obsahují, je povinen si poplatek Zákon č. 73/2012 Sb., o
sám vypočítat a uhradit jej Státnímu fondu látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu Země
životního prostředí České republiky.
Neuhrazené poplatky vymáhá inspekce.

nejsou stanoveny

obec, využití není
specifikováno

obec

Zákon ČNR č. 62/1988
Sb., o geologických
pracích a o Českém
geologickém úřadu

nejsou stanoveny

obec - využití nespecifikováno

Báňský úřad

Zákon č. 44/1988 Sb., o
ochraně a využití
nerostného bohatství
(horní zákon)

ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Českým báňským
25 % - státní rozpočet úřadem a v součinnosti s dotčenými orgány státní správy a se
náprava škod na ŽP
souhlasem obcí, jejichž území jsou dotčena, může v odůvodněných
způsobených dobýváním
případech, zejména na podporu hornické činnosti a v zájmu
výhradních i nevyhrazených
využívání nerostného bohatství, na žádost organizace snížit úhradu z ložisek; 75 % - obec - využití
vydobytých nerostů, popřípadě i povolit osvobození od této úhrady.
nespecifikováno

Báňský úřad

Zákon č. 44/1988 Sb., o
ochraně a využití
nerostného bohatství
(horní zákon)

SFŽP ČR, ochrana ŽP

obec, zlepšení ŽP

obec

SFŽP ČR

SFŽP ČR

nejsou stanoveny

Dosud nebyl vydán samostatný zákon,
Zákon ČNR č. 114/1992,
který by stanovil výši odvodů a podmínky
o ochraně přírody a
pro jejich ukládání, proto poplatek v praxi
krajiny
není možné vybírat.

trvale odnímaná půda pro - stavby zemědělské prvovýroby, výstavbu
zemědělských účelových komunikací, zřizování rybníků s chovem ryb
10 % - obec, zlepšení
nebo vodní drůbeže a pro uskutečňování investic do půdy za účelem
ten, v jehož zájmu byl
životního prostředí v obci a
rozhodne orgán ochrany zemědělského
zlepšení půdní úrodnosti (meliorační zařízení apod.), výstavbou
jestliže výše odvodu placeného
Zákon č. 334/1992 Sb., o
půda, k níž byl vydán
jednorázově (trvalé
vydán souhlas k odnětí
pro ochranu a obnovu přírody orgán státní správy na úseku
souhlas k odnětí ze
půdního fondu podle ceny pozemku a
odnětí) x ročně
objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod,
jednorázově nepřevyšuje celkovou částku ochraně zemědělského
ZPF/celní úřad
půdy ze zemědělského
a krajiny,
zemědělského půdního fondu
koeficientu třídy ochrany
(dočasné odnětí) komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě a
50 Kč, odvod se neplatí
půdního fondu
půdního fondu
15 % - SFŽP ČR, ochrana
pro výstavbu občanského a technického vybavení, dočasně
ŽP, 75% státní rozpočet
odnímaná půda pro - pěstování vánočních stromků nebo dřevin
pěstovaných pro energetické účely

DNÍ MANAGEMENT
poplatek za odnětí dle
lesního zákona – trvalé a
dočasné odnětí

znečišťování ovzduší, změna
klimatu, energetická
efektivnost, doprava

znečišťování ovzduší, změna
klimatu, doprava, energetická
efektivnost

daň ze zemního plynu a
některých dalších plynů

daň z pevných paliv

pozemky určených k plnění
funkcí lesa - dočasně odňaté

stanoví orgán státní správy lesů podle
příslušného vzorce, platba za ha

pozemky určených k plnění
funkcí lesa - trvale odňaté

stanoví orgán státní správy lesů podle
příslušného vzorce, platba za ha

plyn (zemní plyn, svítiplyn,
vodní plyn, generátorový plyn,
etylen, propylen, butylen,
butadien) určený k použití,
nabízený k prodeji nebo
používaný pro výrobu tepla
bez ohledu na způsob
spotřeby tepla

30.6 Kč/MWh spalného tepla

plyn (zemní plyn, svítiplyn,
vodní plyn, generátorový plyn,
etylen, propylen, butylen,
butadien) určený k použití,
nabízený k prodeji nebo
používaný pro stacionární
motory, v souvislosti s
provozy a stroji používanými
při stavbách, stavebně
inženýrských pracích a
veřejných pracích, nebo pro
vozidla určená k používání
mimo veřejné cesty nebo pro
vozidla, která nejsou
schválená k používání
převážně na veřejných
silnicích

30.6 Kč/MWh spalného tepla

plyn (zemní plyn, svítiplyn,
vodní plyn, generátorový plyn,
etylen, propylen, butylen,
butadien) určený k použití,
nabízený k prodeji nebo
používaný pro pohon motorů
nebo pro jiné účely, s
výjimkou plynu uvedeného
výše

0 - 264,80 Kč/MWh podle druhu plynu

1996

2008

2008

černé uhlí, brikety a produkty
z černého uhlí uvedené pod
kódem nomenklatury 2701,
hnědé uhlí (i aglomerované)
uvedené pod kódem
nomenklatury 2702, koks a
polokoks z černého uhlí,
hnědého uhlí nebo rašeliny
uvedený pod kódem
nomenklatury 2704, ostatní
uhlovodíky uvedené pod
kódem nomenklatury 2706,
2708, 2713, až 2715 užívané
pro výrobu tepla

8,5 Kč/GJ spalného tepla

žadatel, jemuž bylo
povoleno trvalé nebo
dočasné odnětí

konečný spotřebitel,
plátcem daně je:
dodavatel, který na
daňovém území dodal
plyn konečnému
spotřebiteli,
provozovatel
distribuční soustavy,
provozovatel přepravní
soustavy a
provozovatel
podzemního zásobníku
plynu fyzická nebo
právnická osoba, která
použila plyn zdaněný
nižší sazbou daně k
účelu, kterému
odpovídá vyšší sazba
daně, fyzická nebo
právnická osoba, která
použila plyn
osvobozený od daně k
jiným účelům, než na
které se osvobození od
daně vztahuje nebo
fyzická nebo právnická
osoba, která
spotřebovala
nezdaněný plyn, s
výjimkou plynu
osvobozeného od daně

konečný spotřebitel,
plátcem daně je:
dodavatel, který na
daňovém území dodal
pevná paliva
konečnému
spotřebiteli, fyzická
nebo právnická osoba,
která použila pevná
paliva osvobozená od
daně k jiným účelům,
než na které se
osvobození od daně
vztahuje nebo fyzická
nebo právnická osoba,
která spotřebovala
nezdaněná pevná
paliva, s výjimkou
pevných paliv
osvobozených od daně

ročně

jednorázová platba

odnětí pro stavby sloužící hospodaření v lese, výstavbu objektů a
zařízení potřebných pro čištění odpadních vod, výstavbu objektů a
zařízení potřebných pro jímání a výrobu pitné vody

40 % - obec, zlepšení
zaplacením poplatku zůstává nedotčena Zákon č. 289/1995 Sb., o
životního prostředí v obci
orgán státní správy lesů/celní povinnost žadatele nahradit vlastníku lesa
lesích a o změně a
nebo pro zachování lesa, 60
úřad
vzniklou újmu
doplnění některých
% - SFŽP ČR, ochrana ŽP
zákonů (lesní zákon)

měsíčně

plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý pro výrobu
tepla v domácnostech a v domovních kotelnách uvedený pod kódy
nomenklatury 2711 11 a 2711 21, k výrobě elektřiny, pro
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v generátorech s minimální
stanovenou účinností podle zvláštního právního předpisu, pokud je
teplo z kombinované výroby elektřiny a tepla dodáváno
domácnostem, jako pohonná hmota pro plavby po vodách na
daňovém území; toto osvobození se netýká plynu použitého jako
pohonná hmota pro soukromá rekreační plavidla vymezená v zákoně
o spotřebních daních, v metalurgických procesech, k mineralogickým
postupům nebo k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro
výrobu tepla, i když při takovém použití vzniká technologické teplo,
plyn použitý při výrobě nebo zpracování plynu a výrobků, které jsou
předmětem daně z minerálních olejů a daně z pevných paliv v
prostorách podniku, ve kterém byl tento plyn vyroben (pouze v
případě použití souvisejícího s výrobou nebo zpracováním výrobků),
bioplyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý pro pohon
motorů uvedený pod kódem nomenklatury 2711 29, plyn, který se v
okamžiku vstupu na daňové území nachází v běžných nádržích
motorových dopravních prostředků, pracovních strojů,
klimatizačních, chladírenských a jiných podobných zařízení a slouží k
jejich vlastnímu pohonu a provozu, plyn maximálně do výše
technicky zdůvodněných skutečných ztrát při dopravě a skladování,
plyn nabytý prostřednictvím plynárenského zařízení za podmínek
stanovených zákonem

státní rozpočet, využití
nespecifikováno

celní orgány

Zákon č. 261/2007 Sb., o
stabilizaci veřejných
rozpočtů

měsíčně

pevná paliva určená k použití, nabízená k prodeji nebo použitá: k
výrobě elektřiny, pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v
generátorech s minimální stanovenou účinností podle zvláštního
právního předpisu, pokud je teplo z kombinované výroby elektřiny a
tepla dodáváno domácnostem, jako pohonná hmota nebo palivo pro
plavby po vodách na daňovém území, (toto osvobození se netýká
pevných paliv používaných pro soukromá rekreační plavidla
vymezená v zákoně o spotřebních daních), v chemických redukčních
procesech ve vysokých pecích, v metalurgických procesech, k
mineralogickým postupům, k výrobě koksu, k jinému účelu než pro
pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém použití
vzniká technologické teplo, nebo k technologickým účelům v
podniku, ve kterém byla pevná paliva vyrobena, pevná paliva
maximálně do výše technicky zdůvodněných skutečných ztrát při
dopravě a skladování

státní rozpočet, využití
nespecifikováno

celní orgány

Zákon č. 261/2007 Sb., o
stabilizaci veřejných
rozpočtů

znečišťování ovzduší, změna
klimatu, doprava, energetická
efektivnost

znečišťování ovzduší, změna
klimatu, doprava

daň z elektřiny

spotřební daň z
minerálních olejů

2008

1993

Elektřina uvedená pod kódem
nomenklatury 2716

28,3Kč/MWh

motorové benziny uvedené
pod kódy nomenklatury 2710
11 41 až 2710 11 59, benziny
jiné než motorové uvedené
pod kódy nomenklatury 2710
11 11 až 2710 11 25 a 2710
11 90 (dále jen "ostatní
benzin") a letecké pohonné
hmoty benzinového typu
uvedené pod kódy
nomenklatury 2710 11 31 a
2710 11 70

12 840 Kč/1000 l /13 710 Kč/1000 l
(podle obsahu olova - do a včetně/nad
0,013 g/l

střední oleje a těžké plynové
oleje uvedené pod kódy
nomenklatury 27 10 19 11 až
27 10 19 49

10 950 Kč/1000 l

těžké topné oleje uvedené
pod kódy nomenklatury 27 10
19 51 až 27 10 19 69

472 Kč/1000l

odpadní oleje uvedené pod
kódy nomenklatury 2710 91
až 2710 99

660 Kč/1000 l

zkapalněné ropné plyny
určené k použití, nabízené k
prodeji nebo používané pro
pohon motorů nebo pro jiné
účely uvedené pod kódy
nomenklatury 2711 12 11 až
2711 19 s výjimkou
zkapalněných ropných plynů
uvedených dále

3 933 Kč/t

zkapalněné ropné plyny
určené k použití, nabízené k
prodeji nebo používané pro
výrobu tepla uvedené pod
kódy nomenklatury 2711 12
11 až 2711 19

0 Kč/t

konečný spotřebitel,
plátcem daně je:
dodavatel, který na
daňovém území dodal
elektřinu konečnému
spotřebiteli,
provozovatel
distribuční soustavy a
provozovatel
přenosové soustavy,
fyzická nebo právnická
osoba, která použila
elektřinu osvobozenou
od daně k jiným
účelům, než na které
se osvobození od daně
vztahuje, nebo fyzická
nebo právnická osoba,
která spotřebovala
nezdaněnou elektřinu,
s výjimkou elektřiny
osvobozené od daně

konečný spotřebitel,
právnická nebo fyzická
osoba, jíž vznikla
povinnost uhradit daň
podle zákona 353/2003
Sb. (osoba, která
využívá nebo uvádí do
volného oběhu látky a
výrobky, které jsem
předmětem této daně)

měsíčně

měsíčně

elektřina ekologicky šetrná, vyrobená v dopravních prostředcích,
pokud je tam spotřebována,
vyrobená ze zdaněných výrobků, které jsou předmětem daně ze
zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně, v
zařízeních se jmenovitým elektrickým výkonem do 2 MW, pokud je
taková elektřina spotřebována přímo nebo je dodávána
prostřednictvím vedení, kterým je dodávána výhradně taková
elektřina, použitá k technologickým účelům nezbytným pro výrobu
elektřiny nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, k
technologickým účelům nezbytným k udržení schopnosti vyrábět
elektřinu nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, ke krytí ztrát v
přenosové nebo distribuční soustavě, při provozování dráhy a drážní
dopravy pro přepravu osob a věcí na dráze železniční, tramvajové a
trolejbusové, při elektrolytických nebo metalurgických procesech
nebo k mineralogickým postupům

státní rozpočet

minerální oleje používané pro jiné účely, než je pohon motorů nebo
výroba tepla, ostatní benziny, pokud jsou používány za účelem
výroby výrobků, které nejsou předmětem daně, odpadní oleje, které
jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo použity k
mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech,
minerální oleje spotřebované (v procesech souvisejících s výrobou) v
prostorách podniku na výrobu vybraných výrobků , ve kterém byly
vyrobeny nebo zpracovány, pohonné hmoty benzinového typu
uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 31 nebo 2710 11 70 nebo
tryskové palivo uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 21
používané jako pohonná hmota pro leteckou dopravu a letecké
práce, s výjimkou minerálních olejů používaných pro soukromé
rekreační létání a další, tj. Od daně jsou dále osvobozeny směsi
minerálních olejů a lihu kvasného bezvodého zvláštně
90,9 % státní rozpočet denaturovaného35) splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv uvedené využití nespecifikováno; 9,1 %
v § 45 odst. 2 písm. m) používané jako testované pohonné hmoty pro
Státní fond dopravní
vybraná motorová vozidla v rámci schválených pilotních projektů
infrastruktury - rozvoj,
uvedených v § 3 písm. r); Od daně jsou osvobozeny metylestery
výstavba, údržba a
nebo etylestery mastných kyselin uvedené pod kódem nomenklatury modernizace silnic a dálnic,
3824 90 99, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou železničních dopravních cest
určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon
a vnitrozemských vodních
motorů; Od daně jsou osvobozeny rostlinné oleje uvedené pod kódy
cest
nomenklatury 1507 až 1518, které splňují kritéria udržitelnosti
biopaliv a které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo
používány pro pohon motorů; Od daně je osvobozen zkapalněný
bioplyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 19, který je
předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. e) a splňuje kritéria
udržitelnosti biopaliv; Od daně jsou osvobozeny minerální oleje
vyrobené z nepotravinářských částí biomasy nebo z biologického
odpadu, které svým použitím odpovídají minerálním olejům
uvedeným v § 45 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo směsím uvedeným v

celní orgány

Zákon č. 261/2007 Sb., o
stabilizaci veřejných
rozpočtů

celní úřady

Vratka daně odpovídající podílu lihu
kvasného bezvodného obsaženého v
palivu E85 (§ 54, odst. 36); Vratka daně
ozbrojeným silám členských států NATO Zákon č. 353/2003 Sb., o
(§ 55); Vratka daně z ostaních benzínů (§
spotřebních daních
56 a); Vratka daně z minerálních oleů
osobám užívajícím tyto oleje pro
zemědělskou prvovýrobu (§ 57)

zkapalněné ropné plyny
určené k použití, nabízené k
prodeji nebo používané pro
stacionární motory, v
souvislosti s provozy a stroji
používanými při stavbách,
stavebně inženýrských
pracích a veřejných pracích,
nebo pro vozidla určená k
používání mimo veřejné cesty
nebo pro vozidla, která
nejsou schválená k používání
převážně na veřejných
silnicích uvedené pod kódy
nomenklatury 2711 12 11 až
2711 19.
další minerální oleje a jejich
směsi

znečišťování ovzduší, změna
poplatek za užívání dálnic
klimatu, doprava

1995

sazby podle § 48 zákona č. 353/2003
Sb.

1500 Kč/rok, 440 Kč/měsíc, 310 Kč/10
dní

užívání dálnic a rychlostních
silnic, emisní třídy EURO 0 II

3,34 -11,76 Kč/km, závisí na počtu
náprav a časovém období v týdnu

užívání dálnic a rychlostních
silnic, emisní třídy EURO Iil a
lV

2,61 - 9,19 Kč/km, závisí na počtu
náprav a časovém období v týdnu

užívání silnic I. třídy, emisní
třídy EURO 0 - II
mýtné

1 290 Kč/t

motorové vozidlo nejméně se
čtyřmi koly, jehož největší
povolená hmotnost činí
nejvýše 3,5 tuny, užívající
vybrané komunikace, u
ostatních nahrazena dálniční
známka eldktronickým
výkonovým zpoplatněním (od
1. 1. 2010)

užívání dálnic a rychlostních
silnic, emisní třídy EURO V a
vyšší

znečišťování ovzduší, změna
klimatu, doprava

uvedeným v § 45 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo směsím uvedeným v
§ 45 odst. 2 písm. l), které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které
jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon
motorů vybraných motorových vozidel v rámci pilotních projektů
uvedených v § 3 písm. r).

osoba, která užívá
zpoplatněné pozemní
komunikace silničním
motorovým vozidlem
nejméně se čtyřmi koly,
jehož největší povolená
hmotnost činí nejvýše
3,5 tuny

1,67 - 5,88 Kč/km, závisí na počtu
náprav a časovém období v týdnu

1,58 - 5,60 Kč/km, závisí na počtu
náprav a časovém období v týdnu

2007
užívání silnic I. třídy, emisní
třídy EURO Ill - lV

1,23 - 4,38 Kč/km, závisí na počtu
náprav a časovém období v týdnu

užívání silnic I. třídy, emisní
třídy EURO V a vyšší

0,79 - 2,80 Kč/km, závisí na počtu
náprav a časovém období v týdnu

sazba pro vozidla kategorie
M2 a M3, emisní třídy EURO
0 - II

1,38 Kč/km

uživatel zpoplatněné
pozemní komunikace
silničním motorovým
vozidlem nejméně se
čtyřmi koly, jehož
největší povolená
hmotnost činí více než
3,5 tuny

ročně, měsíčně,
1krát za 10 dní

užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým
vozidlem Vězeňské služby České republiky, zdravotnické záchranné
služby a dopravy nemocných, raněných a rodiček, jiné složky
integrovaného záchranného systému, Ministerstva vnitra používaným
Policií České republiky a opatřeným nápisem "POLICIE",
ozbrojených sil České republiky, včetně vozidel používaných
Vojenskou policií a opatřených nápisem "VOJENSKÁ POLICIE" a
vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti, celních
orgánů opatřeným nápisem "CELNÍ SPRÁVA" , hasičských
záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených
nápisem "HASIČI", přepravujícím těžce zdravotně postižené občany,
kterým byly podle zvláštního právního předpisu přiznány výhody II.
Státní fond dopravní
stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou,
infrastruktury ČR, údržba,
nebo III. stupně, pokud držitelem silničního motorového vozidla je
oprava a výstavba dopravní
postižená osoba sama nebo osoba jí blízká, přepravujícím
infrastruktury
nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným
nádorem nebo hemoblastosou, pokud rodiče nebo jim naroveň
postavené osoby pobírají příspěvek na provoz silničního motorového
vozidla podle zvláštního právního předpisu, užití zpoplatněné
pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem při odstraňování
následků dopravních nehod na zpoplatněné pozemní komunikaci, při
provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně
obyvatelstva nebo při záchraně života a ochraně zdraví osob, Správy
státních hmotných rezerv při přepravě materiálů státních hmotných
rezerv, nebo humanitární pomoci státu za krizových situací podle
zvláštního právního předpisu, správce zpoplatněné pozemní
komunikace

užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým
vozidlem Vězeňské služby České republiky, zdravotnické záchranné
služby a dopravy nemocných, raněných a rodiček, jiné složky
integrovaného záchranného systému, Ministerstva vnitra používaným
Policií České republiky a opatřeným nápisem "POLICIE",
ozbrojených sil České republiky, včetně vozidel používaných
Vojenskou policií a opatřených nápisem "VOJENSKÁ POLICIE" a
vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti, celních
orgánů opatřeným nápisem "CELNÍ SPRÁVA" , hasičských
záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených
nápisem "HASIČI", přepravujícím těžce zdravotně postižené občany,
Státní fond dopravní
kterým byly podle zvláštního právního předpisu přiznány výhody II.
infrastruktury - rozvoj,
stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou,
výstavba, údržba a
nebo III. stupně, pokud držitelem silničního motorového vozidla je
jednorázová platba
modernizace silnic a dálnic,
postižená osoba sama nebo osoba jí blízká, přepravujícím
železničních dopravních cest
nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným
a vnitrozemských vodních
nádorem nebo hemoblastosou, pokud rodiče nebo jim naroveň
cest
postavené osoby pobírají příspěvek na provoz silničního motorového
vozidla podle zvláštního právního předpisu, při odstraňování
následků dopravních nehod na zpoplatněné pozemní komunikaci, při
provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně
obyvatelstva nebo při záchraně života a ochraně zdraví osob, Správy
státních hmotných rezerv při přepravě materiálů státních hmotných
rezerv, nebo humanitární pomoci státu za krizových situací podle
zvláštního právního předpisu, správce zpoplatněné pozemní
komunikace. Je-li nutno při uzavírce užít pro vedení objížďky
zpoplatněnou komunikaci, je možné užít tuto komunikaci bez
zpoplatnění.

Státní fond dopravní
infrastruktury

Ministerstvo dopravy

Zákon č. 13/1997 Sb. o
pozemních
komunikacích (silniční
Časový poplatek se platí před užitím
zákon), Nařízení vlády
zpoplatněné pozemní komunikace.
484/2006 Sb., o výši
Úhrada časového poplatku se prokazuje
časových poplatků a o
platným dvoudílným kupónem. Je-li nutno výši sazeb mýtného za
při uzavírce užít pro vedení objížďky
užívání určených
zpoplatněnou komunikaci, je možné užít pozemních komunikací,
tuto komunikaci bez zpoplatnění.
Vyhláška č. 527/2006
Sb., o užívání
zpoplatněných
pozemních komunikací

seznam dálnic, rychlostních silnic a silnic I.
třídy, jejichž užití podléhá mýtnému
najdeme v přílohách č.3 a 4. Vyhlášky
ministerstva dopravy č. 527/2006 Sb. o
užívání zpoplatněných pozemních
komunikací a o změně vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, při stanovení sazeb mýtného
nesmí celkový výnos z uloženého mýtného
za období kalendářního roku překročit
poměrnou část nákladů vynaložených na
zpoplatněné pozemní komunikace;
V roce 2012 zavedena sleva na mýtném:
Pokud celková výše uloženého mýtného
za kalendářní rok dosáhne alespoň:
100 000 Kč, poskytne se sleva 5%
150 000 Kč, poskytne se sleva 8%
250 000 Kč, poskytne se sleva 11%
400 000 Kč, poskytne se sleva 13%

Nařízení vlády 484/2006
Sb., o výši časových
poplatků a o výši sazeb
mýtného za užívání
určených pozemních
komunikací, Vyhláška č.
527/2006 Sb., o užívání
zpoplatněných
pozemních komunikací,

znečišťování ovzduší, změna
klimatu, doprava

silniční daň

1993

sazba pro vozidla kategorie
M2 a M3, emisní třídy EURO
III - IV

1,00 Kč/km

sazba pro vozidla kategorie
M2 a M3, emisní třídy EURO
V a vyšší

0,80 Kč/km

silniční motorová vozidla a
jejich přípojná vozidla
registrovaná a provozovaná v
České republice, jsou-li
používána k podnikání nebo k
jiné samostatné výdělečné
činnosti nebo jsou používána
v přímé souvislosti s
podnikáním anebo k
činnostem, z nichž plynoucí
příjmy jsou předmětem daně
z příjmů u subjektů
nezaložených za účelem
podnikání podle zvláštního
právního předpisu, dále
vozidla s největší povolenou
hmotností nad 3,5 tuny
určená výlučně k přepravě
nákladů a registrovaná v
České republice (bez ohledu
na to, zda jsou používána k
podnikání)

závisí na zdvihovém objemu motoru u
osobních vozidel a podle největší
povolené hmotnosti vozidla a počtu
náprav u ostaních vozidel

fyzická nebo právnická
osoba, která je
provozovatelem
vozidla registrovaného
v ČR v registru vozidel
a je zapsána v
technickém průkazu,
užívá vozidlo v jehož
technickém průkazu je
zapsána jako
provozovatel osoba,
která zemřela, zanikla
nebo byla zrušena,
anebo vozidlo, jehož
držitel je odhlášen z
registru vozidel, dále
zaměstnavatel, pokud
vyplácí cestovní
náhrady svému
zaměstnanci za použití
osobního automobilu
nebo jeho přípojného
vozidla, pokud daňová
povinnost nevznikla již
provozovateli vozidla,
osoba, která používá
vozidlo registrované a
určené jako
mobilizační rezerva
nebo pohotovostní
zásoba k účelům
uvedeným v § 2 odst.
1, stálá provozovna

ročně

vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém
průkazu vozidla jako kategorie L a jejich přípojná vozidla, vozidla
diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena
vzájemnost, vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní
přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 %
kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím
období, vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní
obrany, vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní
zásobou (s výjimkou), vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie,
sboru dobrovolných hasičů, vozidla zdravotnické, důlní a horské
Státní fond dopravní
záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických
zařízení, vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální
infrastruktury - rozvoj,
jednoúčelová vozidla - značkovače silnic a vozidla správců
výstavba, údržba a
komunikací nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou modernizace silnic a dálnic,
používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních železničních dopravních cest
komunikací (s výjimkou osobních automobilů), vozidla pro dopravu
a vnitrozemských vodních
cest
osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou
hmotností méně než 12 tun, která mají elektrický pohon, mají hybridní
pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, používají jako
palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený
zemní plyn označovaný jako CNG nebo jsou vybavena motorem
určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a
ethanolu 85 označovaného jako E85, speciální pásové automobily a
ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, jakož i
zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další
zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu, vozidla, kterým
byla přidělena zvláštní registrační značka

finanční úřady

Zákon č. 16/1993 Sb., o
dani silniční

