
 Rok 2019 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů (dle jednotlivých skupin)

Vyměřená daň v Kč

leden 0 1 441 055 0 55 760 2 797 977 112 098 9 524 542 158 854 998 236 162 249 515 383 15 173 173 553 397 leden 10 379
únor 0 1 017 751 0 53 775 2 041 404 101 135 8 806 575 123 337 934 223 048 0 671 480 14 017 136 267 119 únor 4 813
březen 0 910 168 0 54 150 871 972 114 164 10 908 880 115 934 985 321 821 0 715 133 16 430 129 847 703 březen 33 122
duben 0 1 050 065 0 65 286 738 121 93 899 10 117 055 101 799 444 237 462 0 662 895 19 880 114 784 107 duben 5 186
květen 0 793 728 0 7 528 507 606 183 107 712 10 142 447 92 916 616 1 030 793 0 588 732 16 134 113 730 852 květen 2 872
červen 0 659 855 0 91 411 503 752 82 851 11 498 450 79 926 057 1 807 943 2 704 771 717 14 452 95 359 192 červen 6 195
červenec 0 709 805 0 138 331 404 656 93 144 10 395 728 66 370 330 1 900 527 0 735 616 3 504 80 751 641 červenec 544
srpen 0 759 213 0 48 378 347 258 91 732 10 654 970 62 270 489 1 717 470 0 646 026 694 76 536 230 srpen 524
září 0 1 194 038 0 94 490 419 311 85 520 10 929 619 68 683 039 946 175 0 586 495 20 005 82 958 692 září 4 608
říjen 0 560 671 0 41 224 825 912 86 027 11 348 549 89 764 741 666 111 0 1 784 668 20 336 105 098 239 říjen 2 744
listopad 0 574 003 0 86 925 651 537 92 045 11 585 658 104 178 998 867 038 0 1 785 214 16 147 119 837 565 listopad 3 525
prosinec 0 1 035 370 0 46 577 901 817 117 298 11 995 845 116 488 438 978 767 0 733 936 14 544 132 312 592 prosinec 26 493
Celkem 0 10 705 722 0 8 304 814 11 109 900 1 177 625 127 908 318 1 180 526 069 10 933 317 2 953 10 197 295 171 316 1 361 037 329 Celkem 101 005

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 

02/19 - 01/20 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 135 260 011 únor 2019 173 310 338 570503 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2705 určený k použití, nabízený k prodeji, nebo používaný:

únor 173 310 338 březen 2019 134 506 723                 a) pro stacionární motory,

březen 134 506 723 duben 2019 130 369 077                 b) v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo

duben 130 369 077 květen 2019 114 811 804                 c) pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích

květen 114 811 804 červen 2019 112 544 747 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 112 544 747 červenec 2019 94 497 663                   (se sazbou platnou v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019)

červenec 94 497 663 srpen 2019 84 904 102 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 84 904 102 září 2019 69 559 659 571117 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 11 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný:

září 69 559 659 říjen 2019 87 424 125                 a) pro stacionární motory,

říjen 87 424 125 listopad 2019 104 547 123                 b) v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo

listopad 104 547 123 prosinec 2019 117 324 635                 c) pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích

prosinec 117 324 635 leden 2020 135 739 398 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 1 359 060 007 Celkem 1 359 539 394                 (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 rozpočtů

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

1 359 060 007 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“)

1 360 936 324 571127 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 21 určený k použití, nabízený k prodeji, nebo používaný:

1 359 539 394                 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 z 06.05.2020 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

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

Předpis daně za rok 2019 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 02/2019 - 01/2020 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 2019 v Kč - údaj z účtu státního rozpočtu


