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p o k y n y
k daňovému přiznání dle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, část čtyřicátá pátá až čtyřicátá sedmá

Daňové přiznání k ekologickým daním podává plátce daně (§ 3 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, část čtyřicátá pátá až čtyřicátá sedmá (dále jen „zákon o SVR“)). Daňové přiznání se podává za každou ekologickou 
daň samostatně. Informace o tom, že daňovému subjektu nevznikla daňová povinnost, se dle § 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), nepodává na tiskopise daňového přiznání.

Daňové přiznání se podává do 25. dne po skončení zdaňovacího období podle § 26 odst. 1 zákona o SVR část čtyřicátá pátá 
a čtyřicátá sedmá nebo podle § 25 odst. 1 zákona o SVR část čtyřicátá šestá. 

Titulní strana
Celnímu úřadu pro doplní  se  zbývající  část  oficiálního názvu místně příslušného  celního úřadu  (např.  hlavní město Prahu, 

Jihočeský kraj, apod.).
Daňové přiznání:
řádné  § 26 odst. 1 zákona o SVR část čtyřicátá pátá a čtyřicátá sedmá nebo podle § 25 zákona o SVR část čtyřicátá šestá
dodatečné  §  26  odst.  2  zákona o SVR část  čtyřicátá  pátá  a  čtyřicátá  sedmá nebo podle  §  25  odst.  2  zákona o SVR část 

  čtyřicátá šestá a § 141 odst. 1 DŘ
opravné  může daňový subjekt podat v době, kdy dosud neuplynula zákonem stanovená lhůta pro podání daňového přiznání 

  dle § 138 odst. 1 DŘ

Prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených údajů podepisuje daňový subjekt, v případě, že má zákonného, ustanoveného nebo 
zvoleného zástupce, podepisuje prohlášení tento zástupce. Pokyn k vyplňování údajů o zástupci je zveřejněn na webových stránkách 
Celní správy České republiky na adrese http://www.celnisprava.cz. Není-li v řádku uveden číselný údaj, pak je posouzen, jako kdyby 
se plnění neuskutečnilo. Ve vysvětlivkách se pro označení sloupce používá zkratka „Sl.“, pro označení řádku „ř.“.

Dodatečné daňové přiznání:
Dodatečné přiznání se předkládá samostatně pouze za jedno zdaňovací období do konce měsíce následujícího po zjištění důvodu 

pro podání § 141 odst. 1 DŘ. Plátce je povinen předložit dodatečné přiznání, zjistí-li, že jeho daň má být vyšší. Plátce je oprávněn 
za podmínek stanovených v § 141 odst. 2 a 3 DŘ podat dodatečné přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, nebo podle  
§ 141 odst. 4 DŘ dodatečné přiznání, kterým se nemění poslední známá daň, ale pouze údaje dříve tvrzené (v těchto dvou případech 
uvede v příloze důvody pro  jeho podání podle § 141 odst. 5 DŘ). Dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost může 
plátce daně uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, jehož 
se dodatečné daňové přiznání týká. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Dodatečné přiznání se 
podává na shodném tiskopise jako řádné přiznání, na jehož první straně se označí jako dodatečné a uvede se den, kdy byly zjištěny 
skutečnosti zakládající povinnost nebo možnost podat dodatečné přiznání. V dodatečném přiznání se uvádí pouze rozdíly od údajů, 
ze kterých byla stanovena poslední známá daň příslušného zdaňovacího období.

Opravné daňové přiznání:
Před uplynutím  lhůty  k  podání  daňového přiznání může daňový  subjekt  nahradit  daňové přiznání,  které  již  podal,  opravným 

daňovým přiznáním (zaškrtne „řádné“ a zároveň „opravné“). V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání 
a k předchozímu daňovému přiznání se nepřihlíží. Takto lze nahradit i dodatečná daňová přiznání (zaškrtne „dodatečné“ a zároveň 
„opravné“) nebo již podaná opravná přiznání (§ 138 DŘ).

I. ODDÍL
Pokud je I. oddíl tiskopisu nepostačující, uvede plátce daně další položky na samostatném listu při dodržení formy I. oddílu tiskopisu.

V jednotlivých sloupcích plátce vyplňuje:

Sl. 2 Číselné označení výrobku – je uvedeno níže. 

Sl. 3 Měrná jednotka (MJ) je stanovená v § 6 zákona o SVR část čtyřicátá pátá až čtyřicátá sedmá.

Sl. 4 Množství se uvádí v měrných jednotkách stanovených v § 6 zákona o SVR část čtyřicátá pátá až čtyřicátá sedmá. 
Údaje se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

Sl. 5 Částky daně se uvádějí na samostatném řádku zaokrouhlené na celé koruny nahoru. 

II. ODDÍL 

ř. 1 – uvádí se součet z oddílu I ze sl. 5. 
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V případě změny právních předpisů je aktuální číselné označení výrobků možno získat u místně příslušného správce daně.

Následující část pokynů je pro uživatele podávající daňové přiznání k dani z elektřiny:

Číselné označení výrobků 

Číslo 
výrobku

Měrná 
jednotka

Sazba daně  
v Kč název výrobku

571600 MWH

Aktuální sazby daně jsou uvedeny v § 6 část 
čtyřicátá sedmá zákona o SVR.  

Aktuální sazby jsou rovněž dostupné 
na webových stránkách Celní správy České 

republiky na adrese https://www.celnisprava.cz/
cz/dane/Stranky/Sazby_dani.aspx

Elektřina

Následující část pokynů je pro uživatele podávající daňové přiznání k dani z pevných paliv:

Číselné označení výrobků 

Číslo 
výrobku

Měrná 
jednotka Sazba daně v Kč název výrobku

570100 GJ

Aktuální sazby daně jsou uvedeny 
v § 6 část čtyřicátá šestá zákona  

o SVR.  
Aktuální sazby jsou rovněž  

dostupné na webových stránkách             
Celní správy České republiky 

na adrese  
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/

Stranky/Sazby_dani.aspx

Černé uhlí, brikety, bulety a podobná pevná paliva vyrobená z černého uhlí 
uvedená pod kódem nomenklatury 2701 

570200 GJ Hnědé  uhlí,  hnědouhelné  brikety,  též  aglomerované  hnědé  uhlí  kromě 
gagátu (černého jantaru) uvedené pod kódem nomenklatury 2702 

 570300 GJ
Rašelina,  včetně  rašelinového  steliva,  též  aglomerovaná,  uvedená  pod 
kódem nomenklatury 2703, pokud je určena k použití, nabízena k prodeji 
nebo používána pro výrobu tepla

570400 GJ Koks  a  polokoks  z  černého  uhlí,  hnědého  uhlí  nebo  rašeliny,  též 
aglomerovaný, retortové uhlí uvedené pod kódem nomenklatury 2704 

570600 GJ Ostatní  uhlovodíky  uvedené  pod  kódy  nomenklatury  2706,  pokud  jsou 
určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro výrobu tepla. 

570800 GJ Ostatní  uhlovodíky  uvedené  pod  kódy  nomenklatury  2708,  pokud  jsou 
určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro výrobu tepla. 

571300 GJ Ostatní  uhlovodíky  uvedené  pod  kódy  nomenklatury  2713,  pokud  jsou 
určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro výrobu tepla. 

571400 GJ Ostatní  uhlovodíky  uvedené  pod  kódy  nomenklatury  2714,  pokud  jsou 
určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro výrobu tepla. 

571500 GJ Ostatní  uhlovodíky  uvedené  pod  kódy  nomenklatury  2715,  pokud  jsou 
určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro výrobu tepla. 

Následující část pokynů je pro uživatele podávající daňové přiznání k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů:

Číselné označení výrobků 

Číslo 
výrobku

Měrná 
jednotka

Sazba daně  
v Kč název výrobku

571111
MWh 

spalného 
tepla

Aktuální sazby daně jsou uvedeny 
v § 6 část čtyřicátá pátá zákona  

o SVR.  
Aktuální sazby jsou rovněž  

dostupné na webových stránkách 
Celní správy České republiky 

na adrese  
https://www.celnisprava.cz/cz/
dane/Stranky/Sazby_dani.aspx

Plyn  uvedený  pod  kódem  nomenklatury  2711  11  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  (se  sazbou  platnou 
v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2011) 

571112
MWh 

spalného 
tepla

Plyn  uvedený  pod  kódem  nomenklatury  2711  11  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  (se  sazbou  platnou 
v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014) 

571113
MWh 

spalného 
tepla

Plyn  uvedený  pod  kódem  nomenklatury  2711  11  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  (se  sazbou  platnou 
v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017) 

571191
MWh 

spalného 
tepla

Plyn  uvedený  pod  kódem  nomenklatury  2711  11  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  (se  sazbou  platnou 
v období od 1.  ledna 2015 do 31. prosince 2017), pokud  již byla u plynu 
prokazatelně uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro 
výše uvedený účel použití.
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571114
MWh 

spalného 
tepla

Aktuální sazby daně jsou uvedeny 
v § 6 část čtyřicátá pátá zákona  

o SVR.  
Aktuální sazby jsou rovněž  

dostupné na webových stránkách 
Celní správy České republiky 

na adrese  
https://www.celnisprava.cz/cz/
dane/Stranky/Sazby_dani.aspx

Plyn  uvedený  pod  kódem  nomenklatury  2711  11  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 (se sazbou platnou v období 
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019) 

571191
MWh 

spalného 
tepla

Plyn  uvedený  pod  kódem  nomenklatury  2711  11  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  (se  sazbou  platnou 
v období od 1.  ledna 2018 do 31. prosince 2019), pokud  již byla u plynu 
prokazatelně uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro 
výše uvedený účel použití.

571115
MWh 

spalného 
tepla

Plyn  uvedený  pod  kódem  nomenklatury  2711  11  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  (se  sazbou  platnou 
v období od 1. ledna 2020) 

571191
 MWh 

spalného 
tepla

Plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 11 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 (se sazbou platnou v období od 1. ledna 
2020) , pokud již byla u plynu prokazatelně uplatněna sazba daně nižší než 
sazba daně stanovená pro výše uvedený účel použití.

571116
MWh 

spalného 
tepla

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“) 

571117
MWh 

spalného 
tepla

Plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 11 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

571121
MWh 

spalného 
tepla

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  (se  sazbou  platnou 
v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2011) 

571122
MWh 

spalného 
tepla

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 (se sazbou platnou v období 
od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014) 

571123
MWh 

spalného 
tepla

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 (se sazbou platnou v období 
od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017) 

571192
MWh 

spalného 
tepla

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  (se  sazbou  platnou 
v období od 1.  ledna 2015 do 31. prosince 2017), pokud  již byla u plynu 
prokazatelně uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro 
výše uvedený účel použití.

571124
MWh 

spalného 
tepla

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

571192
MWh 

spalného 
tepla

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  (se  sazbou  platnou 
v období od 1.  ledna 2018 do 31. prosince 2019), pokud  již byla u plynu 
prokazatelně uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro 
výše uvedený účel použití.

571125
MWh 

spalného 
tepla

Plyn  uvedený  pod  kódy  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 (se sazbou platnou v období 
od 1. ledna 2020) 
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571192
MWh 

spalného 
tepla

Aktuální sazby daně jsou uvedeny 
v § 6 část čtyřicátá pátá zákona  

o SVR.  
Aktuální sazby jsou rovněž  

dostupné na webových stránkách 
Celní správy České republiky 

na adrese  
https://www.celnisprava.cz/cz/
dane/Stranky/Sazby_dani.aspx

Plyn  uvedený  pod  kódy  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. 61/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (se sazbou platnou v období 
od 1.  ledna 2020),  pokud  již  byla u plynu prokazatelně uplatněna  sazba 
daně nižší než sazba daně stanovená pro výše uvedený účel použití.

571126
MWh 

spalného 
tepla

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“) 

571127
MWh 

spalného 
tepla

Plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 21 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 

571131
MWh 

spalného 
tepla

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

571193
MWh 

spalného 
tepla

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,  pokud  již  byla u plynu 
prokazatelně uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro 
výše uvedený účel použití.

571132
MWh 

spalného 
tepla

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
MWh 

spalného 
tepla

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

570501
MWh 

spalného 
tepla

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

571194
MWh 

spalného 
tepla

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.    61/2007 Sb.,  o  stabilizaci  veřejných  rozpočtů,  pokud  již  byla  u  plynu 
prokazatelně uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro 
výše uvedený účel použití.

570502
MWh 

spalného 
tepla

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“)

570503
MWh 

spalného 
tepla

Plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2705 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


