
Celnímu úřadu  ………………… 

Sídlo (ulice, číslo) ……………… 

Sídlo (PSČ,obec) ………………. 

 

 

 

 

Návrh na vydání povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně 

 

 

Identifikační údaje navrhovatele (právnická osoba *) / fyzická osoba *) 

Obchodní firma nebo název / Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma: ……………….… 

Sídlo / adresa místa trvalého pobytu: …….……………………………………………………. 

DIČ: …………………………………………………………………………………………… 

 

Titul, jméno a příjmení kontaktní osoby: ………………………………………………………. 

Funkce: …………………………………………………………………………………………. 

Telefon/fax: …………………………………………………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Předpokládané roční množství odebraných pevných paliv osvobozených od daně v GJ 

spalného tepla v původním vzorku: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Druh pevných paliv: …………………….. (např. černé uhlí nebo hnědouhelné brikety či jiný 

druh pevných paliv viz ust. § 4 zákona č. 261/2007 Sb., část 46, zákona o stabilizaci veřejných 

rozpočtů) 

 

 

Popis účelu použití pevných paliv osvobozených od daně: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Popis způsobu použití pevných paliv osvobozených od daně:  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pevná paliva jsou osvobozena od daně podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů část. 46, ustanovení § 8 odst. 1 písm.  

a) k výrobě elektřiny, *) 

b) 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, *) 



*) nehodící se škrtněte 

 

c) 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, *) 

d) v chemických redukčních procesech ve vysokých pecích, *) 

e) v metalurgických procesech, *) 

f) k mineralogickým postupům, *) 

g) k výrobě koksu, *) 

h) k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém použití 

vzniká technologické teplo, nebo *) 

i) k technologickým účelům v podniku, ve kterém byla pevná paliva vyrobena. *) 

 

 

V …………………., dne ………………… 

 

 

 

 

 

PODPIS osoby oprávněné jednat za navrhovatele 

…………………………………………………………………………………………………... 

jméno a příjmení s uvedením funkce osoby oprávněné jednat za navrhovatele 

(není-li podepsaná osoba statutárním orgánem nebo prokuristou zapsaným v Obchodním 

rejstříku, musí být návrh doložen plnou mocí, z níž bude patrno řádné zplnomocnění 

podepsané osoby) 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

výpis z obchodního rejstříku *), 

výpis z živnostenského rejstříku *), 

výpis z jiného obdobného rejstříku, je-li navrhovatel zahraniční osobou *),  

výpisy z Rejstříku trestů navrhovatele, resp. členů jeho statutárního orgánu, je-li navrhovatel  

zahraniční osoba *), 

plná moc *),  

……………. 

……………. 

……………. 

 


