
 Rok 2018 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů (dle jednotlivých skupin)

Vyměřená daň v Kč

leden 0 1 126 136 0 37 014 2 481 277 4 367 6 879 698 159 878 138 479 789 0 580 966 12 454 171 479 839 leden 4 494
únor 0 1 122 737 0 73 670 2 032 831 6 593 7 772 584 133 088 066 740 545 0 514 056 11 531 145 362 613 únor 10 406
březen 0 1 130 907 0 163 268 2 127 184 16 426 8 095 958 137 810 351 261 511 0 641 496 16 521 150 263 622 březen 44 423
duben 0 873 427 0 39 366 866 281 2 579 7 977 587 99 565 654 113 433 0 487 962 11 464 109 937 753 duben 2 668
květen 0 1 719 952 0 64 613 594 964 4 473 8 117 207 78 549 709 855 233 0 441 748 16 841 90 364 740 květen 987
červen 0 1 039 283 0 114 735 578 711 94 666 8 877 922 72 833 929 381 996 0 422 031 19 749 84 363 022 červen 6 968
červenec 0 1 202 211 0 107 681 331 413 105 070 8 700 643 61 286 696 266 651 0 799 680 17 863 72 817 908 červenec 1 751
srpen 0 1 359 132 0 102 667 434 844 1 671 9 027 445 63 633 324 1 170 101 0 874 077 8 092 76 611 353 srpen 598
září 0 887 459 0 83 097 494 346 93 255 8 304 386 59 911 593 1 144 701 0 393 927 12 322 71 325 086 září 3 336
říjen 0 912 203 0 127 556 2 646 505 83 344 9 293 199 82 216 852 549 704 0 660 877 19 276 96 509 516 říjen 3 617
listopad 0 719 151 0 89 062 2 512 404 83 545 10 754 919 102 664 925 462 027 0 540 827 22 453 117 849 313 listopad 6 815
prosinec 0 965 780 0 81 065 2 602 357 119 679 7 145 361 94 969 514 148 067 0 684 652 18 493 106 734 968 prosinec 13 651
Celkem 0 13 058 378 0 1 083 794 17 703 117 615 668 100 946 909 1 146 408 751 6 573 758 0 7 042 299 187 059 1 293 619 733 Celkem 99 714

Komentář:

Inkaso 570501 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2705 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů nebo pro jiné účely s výjimkou plynu uvedeného v § 4 písm. b) a c) části čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů 

02/18 - 01/19 570502 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2705 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen „výroba tepla“)

leden 138 345 462 únor 2018 171 031 416 570503 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2705 určený k použití, nabízený k prodeji, nebo používaný:

únor 171 031 416 březen 2018 147 564 764                 a) pro stacionární motory,

březen 147 564 764 duben 2018 151 655 124                 b) v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo

duben 151 655 124 květen 2018 116 648 489                 c) pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích

květen 116 648 489 červen 2018 97 056 584 571114    - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 21 určený k použi>, nabízený k prodeji nebopoužívaný pro pohon motorů nebo pro jiné účely s výjimkou plynu uvedeného v § 4 písm. b)a c) čás? čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

červen 97 056 584 červenec 2018 85 429 143                   (se sazbou platnou v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019)

červenec 85 429 143 srpen 2018 72 758 041 571116 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 11 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen „výroba tepla“)

srpen 72 758 041 září 2018 75 598 328 571117 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 11 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný:

září 75 598 328 říjen 2018 73 409 870                 a) pro stacionární motory,

říjen 73 409 870 listopad 2018 96 898 305                 b) v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo

listopad 96 898 305 prosinec 2018 122 848 024                 c) pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích

prosinec 122 848 024 leden 2019 135 260 011 571122 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 21 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů nebo pro jiné účely s výjimkou plynu uvedeného v § 4 písm. b) a c) části čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

Celkem 1 349 243 550 Celkem 1 346 158 099                 (se sazbou platnou v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014)

571124    - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 21 určený k použi>, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů nebo pro jiné účely s výjimkou plynu uvedeného v § 4 písm. b)a c) čás? čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtůpoužívaný pro pohon motorů nebo pro jiné účely s výjimkou plynu uvedeného v § 4 písm. b)

                 (se sazbou platnou v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019)                

1 349 243 550 571126 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 21 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen „výroba tepla“)

1 293 520 019 571127 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 21 určený k použití, nabízený k prodeji, nebo používaný:

1 346 158 099                 a) pro stacionární motory,

                b) v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo

                c) pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích

571131 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 29 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů nebo pro jiné účely s výjimkou plynu uvedeného v § 4 písm. b) a c) části čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

Snímek dat 11. 2. 2019 571132 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 29 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen „výroba tepla“)

571133 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 29 určený k použití, nabízený k prodeji, nebo používaný:

                a) pro stacionární motory,

                b) v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo

                c) pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích

Předpis daně za rok 2018 v Kč = vyměřená daň - vratky

• Pokud je u daňového přiznání zahájen postup k odstranění pochybností, nejsou data z tohoto daňového přiznání předepsána ve zdrojové aplikaci, dokud není správcem daně vyměřeno a vydán platební výměr. Časová prodleva je v tomto případě 

různě dlouhá a je odvislá od doby trvání postupu k odstranění pochybností. V případě dodatečných daňových přiznání nebo vyměření z moci úřední je časová prodleva delší a odvíjí se od toho, kdy subjekt nebo správce daně zjistí, že povinnost daň 

přiznat a zaplatit je v jiné výši, než ta, kterou subjekt přiznal v řádném daňovém přiznání. Z výše uvedených důvodů se již zveřejněná data o vyměřené dani mohou průběžně měnit, neboť v rámci doplnění dat za další zdaňovací období budou již 

zveřejněná data v jednotlivých obdobích za aktuální a předchozí kalendářní rok aktualizována.

• Lhůta pro podání daňového přiznání je v případě "ekologických daní" nejpozději do 25. dne po skončení zdaňovacího období, za které se tato daň přiznává. Údaje jsou proto zveřejňovány zhruba po dvou měsících po skončení zdaňovacího období. 

Zdaňovací období 570501 570503

Inkaso v Kč

Inkaso za období 02/2018 - 01/2019 v Kč
(posun vychází ze splatnosti daně 25 dní)

• V tabulkách jsou uvedeny předpisy/výměry daně ze zemního plynu a některých dalších plynů vztahující se k příslušnému zdaňovacímu období, tedy období, kdy vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit (nejčastěji v souvislosti s jejím dodáním 

konečnému spotřebiteli na daňovém území České republiky).
• Konečným spotřebitelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která není držitelem povolení k nabytí plynu bez daně; konečným spotřebitelem není provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy ani provozovatel 

podzemního zásobníku plynu.
• Inkaso nekopíruje přesně v časové závislosti na splatnosti daně výši daně vyměřené za zdaňovací období. Za delší časové období a s užitím časového posunu (splatnost) dává však toto srovnání poměrně dobrou informaci o úplnosti dat či o platební 

morálce daňových subjektů.

Zdaňovací období Inkaso Zdaňovací období

Inkaso za rok 2018 v Kč - údaj z účtu státního rozpočtu

Zdaňovací období Vratka570502 571116 571117 571133 Celkem571114 571124 571126 571127 571131 571132



 Rok 2018 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů (dle jednotlivých skupin)

 používaný pro pohon motorů nebo pro jiné účely s výjimkou plynu uvedeného v § 4 písm. b)a c) čás? čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů


