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Mineralogické postupy - výroba páleného vápna 

Mineralogické postupy zahrnují postupy bezprostředně související s výrobou produktů 

tak, jak jsou uvedeny v klasifikaci NACE pod kódem (subsekcí) C23 „výroba ostatních 

nekovových minerálních výrobků“. 

Pálení vápna je proces, při kterém dochází k termickému rozkladu (zahřívání) 

vápence, který se rozkládá za vzniku oxidu vápenatého (pálené vápno) a oxidu uhličitého, 

přičemž jako paliva je zde užito koksu. Následnou reakcí páleného vápna s vodou vzniká 

hydroxid vápenatý (hašené vápno).  

Podle § 8 odst. 2 písm. g) zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů 

část čtyřicátá šestá, daň z pevných paliv (dále jen „ZDPP“), je možné od daně z pevných paliv 

osvobodit pevná paliva použitá k mineralogickým postupům. Podle § 2 odst. 1 písm. g) ZDPP 

se mineralogickými postupy rozumí postupy uvedené v klasifikaci NACE pod kódem C 23 – 

výroba ostatních nekovových minerálních výrobků.  

Výroba vápna náleží do subsekce C 23, třídy 23.52 Výroba vápna, která zahrnuje 

výrobu vápna nehašeného, hašeného, hydraulického a rovněž výrobu kalcinovaného dolomitu. 

Nehašeným vápnem se rozumí oxid vápenatý, resp. pálené vápno. 

Zákon aplikaci výše uvedeného osvobození neomezuje pouze na daňové subjekty, 

které mají v obchodním rejstříku činnost registrovanou pod kódem NACE C 23. Rozhodující 

je, jestli subjekt danou činnost skutečně vykonává a spadá – li obecně tato činnost do 

subsekce C 23, podle podmínek zařazování stanovených nařízením Evropského parlamentu 

s Rady (ES)č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace 

ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a 

některá nařízení ES o specifických statistických. K prokázání nároku na osvobození lze užít 

všech prostředků, jimiž lze ověřit skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové 

povinnosti a které nebyly získány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.  

Na základě výše uvedeného lze výrobu páleného vápna klasifikovat jako činnost 

uvedenou pod kódem NACE C 23.52, na kterou je dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. g) zákona 

ZDPP možno uplatnit osvobození od daně z pevných paliv, konkrétně tedy koksu použitého 

ve výše popsaném procesu.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


