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Svaz průmyslu a dopravy si uvědomuje snahu vlády a Ministerstva financí hledat zdroje, tj. příjmovou stranu
rozpočtu, zejména v době zpomalujícího ekonomického růstu a zvýšených výdajů, které v řadě případů byly
navýšeny bez ohledu na rizika do budoucna pro veřejné výdaje, která se nyní projevují. Zvyšování daní samo
o sobě  nikdy  nebylo dlouhodobou cestou k prosperitě.  Věříme,  že  vláda  naplní  přísliby  programového
prohlášení a daně celkově zvyšovat primárně nebude, stejně tak, že dodrží příslib nezvyšování daně z  příjmů
či  nezavádění  sektorových  daní.  Podle  našeho  názoru  by  se  vláda  ale  měla  v první  řadě  zaměřit  na
prorůstová opatření, která by zvýšila daňovou základnu a tím zvýšila i  daňové inkaso. Právě produktivní
sféra je zdrojem veřejných zdrojů. Rostoucí podniky zaměstnávající více pracovníků a investující do nových
technologií pro zvýšení efektivity a produktivity přinesou v dlouhodobějším měřítku do státního/veřejného
rozpočtu více než jednorázové zvyšování daní.

Přestože jsme dopředu při přípravě rozpočtu apelovali na vládu, aby byla výdajově zdrženlivá a nastavila
výdajovou  politiku  (v oblasti  mimo  prorůstových  výdajů)  s ohledem  na  pozdější  potenciálně  pomalejší
ekonomické tempo, nebyly všechny naše připomínky dostatečně reflektovány. Nyní bohužel nastala námi
očekávaná situace, na kterou jsme upozorňovali a která nebyla brána dostatečně vážně, kdy vláda hledá
dodatečné zdroje rozpočtu, včetně daňových, aby vláda mimo proklamovanou snahu o úspory nemusela
rušit některé významné výdajové programy a schodek nevzrostl zásadně mimo zvolený plán (tj. deficit 40
mld. Kč v r. 2019). Věříme, že zvyšování daní není a nebude hlavní cestou pro vládu, ale že se také podívá na
hospodaření státu, systémová opatření a neohrozí rozvoj produktivní sféry.

Níže připojujeme dva okruhy zásadních připomínek.  První se týká  zákona o spotřebních daních a  druhý,
včetně  detailnějšího  odůvodnění,  se  týká  zrušení  osvobození  od  daně  pro  zemní  plyn  používaný
v domovních kotelnách.

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA K NOVELE ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH

Připomínka k     novele zákona o     spotřebních daních – zvyšování sazeb spotřební daně z     lihu a z cigaret:  

Navrhovaná změna spotřebních daní  je  poměrně skoková,  je  zde riziko  změny chování  různých skupin
spotřebitelů, nárůstu poptávky po nelegálních komoditách a rozvoje černého trhu, protože poptávka po
zboží, u kterých ministerstvo sazby navrhuje skokově zvýšit, je velmi neelastická. Nelze opominout ani při
této poptávkové neelasticitě dopad na zbytek spotřebního koše – zvýšené výdaje na zboží zatížené vyšší
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spotřební daní může snížit disponibilní zdroje domácností pro další spotřební vydání a u nich může daňový
výběr klesnout (i když nelze opominout, že zbytek zboží v převládajícím spotřebním koši patrně není zatížen
spotřebními  daněmi  a  zároveň  také  DPH).  Doporučujeme  proto  uvedené  zvýšení  sazeb  daní  provést
ne jednorázově, ale postupně.

Odůvodnění:

V minulosti, i když docházelo k prudkému zvyšování sazeb z daně z cigaret po vstupu do EU, bylo zvýšení
sazeb daně nižší (maximálně 7 až 8 Kč na krabičku), než je současný návrh (až 13 Kč na krabičku).

Při jednorázovém zvyšování cen cigaret může dojít k poklesu množství legálně zdaněných cigaret, kdy výnos
stoupá  pomaleji,  než  roste  sazba  daně.  Mezi  lety  2005  a  2008  vzrostla  minimální  sazba  daně  na
dvojnásobek, zatímco výnos stoupl ve stejném období z pouze o 48 %. Současně v letech 2006 až 2008
došlo k nárůstu odhadovaného objemu černého trhu z 0,3 % v roce 2006 na 6,4 % v roce 2008.

Prudké zvýšení může mít dopady i na nákupní turistiku, neboť ceny v Polsku a na Slovensku jsou již nyní
o něco nižší  než v Česku (dle statistiky Evropské komise za 2017, průměrná cena cigaret:  Česko: 86 Kč,
Polsko 83 Kč, Slovensko 84 Kč).1 Tento rozdíl může dále vzrůst. Naopak mohou poklesnout nákupy turistů
z Německa a Rakouska, protože se sníží rozdíl mezi cenami v Česku a v těchto dvou zemích (průměrná cena
cigaret v Německu: 147 Kč, Rakousko: 124 Kč).2

Následující graf ukazuje vývoj černého trhu v podobě procentního podílu nelegálních výrobků na celkové
spotřebě (dle metodiky a studie KPMG) a vývoje minimální sazby daně u tabákových výrobků. Graf ilustruje
změnu velikosti nelegálního trhu v potenciální souvislosti na změnu sazeb.

Sazba spotřební daně z cigaret a podíl nelegální spotřeby cigaret (2005–2018):

Zdroj: sazby daně: veřejně dostupné zdroje – Sbírka zákonů; vývoj nelegálního trhu: Project SUN 2017 –
KPMG zde, informace pro ČR zde, metodologie zde. Pro rok 2018 – předběžná data.

1 Zdroj: Evropská komise, Excise Duty Tables, Part III – Manufactured Tobacco, dostupné zde.
2 Tamtéž.

https://home.kpmg/uk/en/home/insights/2018/07/project-sun-2017.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/09/project_sun_methodology.PDF
https://public.tableau.com/profile/project.sun#!/vizhome/CountryReport2017/CountrySelection
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/excise_duties/tobacco_products/rates/excise_duties-part_iii_tobacco_en.pdf
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Následující graf ukazuje vývoj legální spotřeby lihu v závislosti na vývoj daňového inkasa spotřební daně
z lihu a spotřeby lihovin.

Jak uvádí studie Zdanění spotřeby v České republice (pohonné hmoty, tabák, alkohol, pivo, víno), na grafu je
„patrné skokové snížení výnosnosti daně mezi roky 2009 a 2010. Zároveň lze v daném období pozorovat
prudký pokles ve spotřebě lihovin se 40% obsahem etanolu. Tento vývoj lze dát do souvislosti se změnou
sazeb daně, která vstoupila v platnost 1. ledna 2010 a při které se základní sazba změnila z 26 500 Kč/hl na
28  500  Kč/hl.  Navýšení  sazeb  mělo  negativní  dopad  na  legální  producenty  lihovin  a  oficiální  spotřebu
lihovin, přičemž však došlo k silnému prorůstovému impulzu produkce na černém trhu.“

Vývoj inkasa spotřební daně z lihu a spotřeby lihovin (2006–2014):

Zdroj: Zdanění spotřeby v České republice (pohonné hmoty, tabák, alkohol, pivo, víno), březen 2015, CETA –
Centrum ekonomických a tržních analýz, IPPS – Institut pro politiku a společnost; str. 12–13, dostupné zde.

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY K NOVELE ZÁKONA O STABILIZACI VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

Novela zákona   o stabilizaci veřejných rozpočtů   – zrušení   osvobození od daně pro zemní plyn používaný  
v     domovních kotelnách – obecné principy  :  

SP ČR podporuje  návrh Ministerstva  financí  na  zrušení  osvobození  od  daně pro zemní  plyn  používaný
v domovních kotelnách.  Svaz průmyslu bude v souladu se  svým programovým prohlášením podporovat
opatření,  která  systémovým  způsobem  povedou  ke  zlepšení  stavu  ovzduší  v ČR  a  zároveň  naplní  náš
požadavek na srovnání ekonomických podmínek všech palivových zdrojů v závislosti na jimi způsobených
externalitách.

Náš  souhlas  s navrženým  opatřením  proto  doprovází  paralelní  a  neoddělitelný  požadavek  na  rozšíření
návrhu novely o nové opatření směřující  k postupné eliminaci využívání pevných paliv v ČR. V konkrétní
rovině  požadujeme  zvýšení  zdanění  uhlí  spotřebovaného  v zařízeních  mimo  EU  ETS.  V tomto  duchu
formulujeme zásadní připomínku níže.

Připomínka č. 1 k návrhu zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním
příjmů veřejných rozpočtů – podmíněný souhlas s     návrhem Ministerstva financí:  

http://eceta.cz/studie-system-spotrebniho-zdaneni-v-cr-celi-rade-vyzev-mel-efektivne-plnit-nejen-fiskalni-ale-take-regulatorni-ucel/
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Podporujeme  návrh  Ministerstva  financí  na  zrušení  osvobození  od  daně  pro  zemní  plyn  používaný
v domovních kotelnách za podmínky, že předkladatel přistoupí k dané problematice komplexně a tento
návrh doplní úpravou, již konkretizujeme v další  připomínce. Jedná se o dva neoddělitelné body s cílem
vytvořit férovější regulatorní podmínky a splnit požadavek na komplexní přístup k problematice zpoplatnění
negativních externalit. Zároveň bychom chtěli Ministerstvu financí vyslat jasný signál, že jsme připraveni
vést diskusi o zavedení ekologického poplatku v ČR.

Odůvodnění:

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje, aby:

 S  ohledem  na  plnění  klimaticko-energetických  cílů  byly  odpovídajícím  způsobem  promítnuty
externality včetně ceny emisí skleníkových plynů do nákladů na využití fosilních paliv využívaných
mimo zařízení EU ETS.

 V souladu se Státní energetickou koncepcí a s cílem dosáhnout odklonu od užití uhlí  v konečné
spotřebě  v  domácnostech  byly  narovnány  ekonomické  podmínky  účinných  centralizovaných  a
decentralizovaných  zdrojů  tepla  při  úhradě  emisí  a  dalších  externalit.  Úhrada  za  emise  a  další
externality by měla zohledňovat negativní vlivy na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel při využívání
tuhých fosilních paliv.

V souladu  s těmito  požadavky  pokládáme za  nezbytné  spolu  s návrhem Ministerstva  financí  na  zrušení
osvobození od daně pro zemní plyn používaný v domovních kotelnách zavést rovněž zdanění uhlí používané
v zařízeních mimo EU ETS.

Připomínka č. 2 k návrhu zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním
příjmů veřejných rozpočtů – návrh na zavedení zdanění uhlí spotřebovaného v     zařízeních mimo EU ETS:  

V části páté, změně zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, čl. IX požadujeme stávající text označit jako
novelizační bod č. 1 a doplnit novelizační bod č. 2 v následujícím znění:

„2. V § 6 odst.  2 části čtyřicáté šesté čl. LXXIII zákona č.  261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:  

„(2) Sazba daně činí 27,30 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. Pro pevná paliva určená k použití,
nabízená k prodeji nebo použitá pro výrobu tepla v zařízení s platným povolením k emisím skleníkových
plynů vydaným Ministerstvem životního prostředí podle jiného právního předpisu9, činí sazba 8,50 Kč/GJ
spalného tepla v původním vzorku.

_____________________________

9) Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění
pozdějších předpisů.“.“

Odůvodnění:

Zvýšení sazby daně z pevných paliv by přispělo k dosažení klimaticko-energetických cílů České republiky do
roku 2020 a 2030 a také ke zlepšení kvality ovzduší. Tento krok je zcela v souladu s řadou strategických
dokumentů ČR včetně Státní energetické koncepce z roku 2015. Zvýšení zdanění pevných paliv využitých
v zařízeních mimo systém emisního obchodování  doporučila  České republice  v rámci  podpory  zeleného
růstu OECD. Podrobnosti k těmto aspektům jsou uvedeny níže.

Navržená  sazba  daně  pro  subjekty  bez  vydaného  povolení  k emisím  skleníkových  plynů  dle  zákona
č. 383/2012  Sb.  byla  stanovena  dle  postupu  uvedeného  v materiálu  Ministerstva  financí  „Analýza
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k možnostem a dopadům zohlednění environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní
v České  republice“  (prosinec  2016)  při  referenční  ceně  povolenky  10  EUR,  kurzu  25,6  Kč/EUR  a  míře
bezplatné alokace 0,3. Aktuální cena povolenky na burze EEX přesahuje 27 EUR, navržená sazba je tedy
velmi  konzervativní.  Navržená sazba navíc  nezohledňuje  další  externality  v podobě emisí  prachu,  oxidů
dusíku a oxidu siřičitého, které jsou v případě využití uhlí ve větších zařízeních zpoplatněny podle zákona o
ochraně ovzduší. S ohledem na tyto skutečnosti a co nejjednodušší správu daně je sazba pro subjekty bez
vydaného povolení k emisím skleníkových plynů navržena jako jednotná pro všechna pevná paliva, ačkoliv
se emise z různých druhů pevných fosilních paliv mírně liší. V důsledku navrženého zvýšení daňové sazby lze
očekávat  nárůst  cen tříděného hnědého uhlí  pro  domácnosti v rozmezí  10  až  13 % podle  jednotlivých
druhů.

Výběr daně z pevných paliv  za rok 2018 činil  dle  dat Celní  správy  cca 398 mil.  Kč/rok.  Pokud budeme
uvažovat,  že  naprostá  většina  (více  než  95  %)  spotřeby  pevných  paliv,  z  níž  je  daň  vybírána,  probíhá
v zařízeních  mimo  systém  EU  ETS  (pod  hranicí  20  MW  instalovaného  tepelného  příkonu),  znamená
navrhované navýšení sazby daně z pevných paliv výběr daně na úrovni 1 230 mil. Kč/rok. Na základě výběru
daně z pevných paliv za rok 2018 lze dodatečný výběr daně při navrženém zvýšení sazby pro subjekty bez
vydaného povolení k emisím skleníkových plynů odhadovat na úrovni 830 mil. Kč/rok.

Podrobné odůvodnění:

A) Zlepšení kvality ovzduší

Dle ČHMÚ (2018) představuje znečištění venkovního ovzduší benzo[a]pyrenem, suspendovanými částicemi
frakce PM10 a PM2,5  hlavní problémy kvality ovzduší České republiky. V roce 2016 činil dle dat ČHMÚ podíl
sektoru  „domácnosti“  na  celkových  emisích  benzo(a)pyrenu  více  než  98  %  (zcela  dominantní  sektor),
primárních částic PM10 57 % (nejvýznamnější  sektor)  a  celkových emisích primárních částic PM2,5  74 %
(nejvýznamnější sektor).  Z lokálního vytápění domácností pochází drtivá většina emisí B(a)P, prachových
částic frakce PM2,5  i  PM10, což jsou polutanty, u kterých dochází k překračování imisních limitů.  Evropská
komise vede s ČR dvě infringementová řízení kvůli nevyhovující kvalitě ovzduší – nedodržování imisních
limitů pro částice PM10 a NO2.  ČR aktuálně hrozí  soudní řízení  před Soudním dvorem EU pro nesplnění
povinností  vyplývajících  z  práva  EU a  následně  případné  uložení  citelných  finančních  sankcí.  Evropská
komise aktuálně poskytla ČR dodatečný časový prostor pro urychlené dosažení imisních limitů.  Z pohledu
zlepšení  kvality  ovzduší  je  tak  třeba  motivovat  provozovatele  kotlů  na  uhlí  mimo  systém  emisního
obchodování k přechodu na čistší způsoby vytápění (zemní plyn, tepelná čerpadla atd.).

B) Plnění cílů zvyšování energetické účinnosti dle čl. 7 směrnice o energetické účinnosti

Česká republika čelí řízení o porušení smlouvy ve věci nečinnosti ČR při neplnění závazku dosažených úspor
v konečné spotřebě podle čl. 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012
o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení  směrnic 2004/8/ES a
2006/32/ES (dále jen „směrnice o energetické účinnosti“). Mezi poltickými opatřeními v odst. 9. článku 7
směrnice o energetické účinnosti, jimiž lze požadavky článku 7 naplnit, jsou pod písm. a) uvedeny „daně
z energie  nebo CO2,  jejichž  výsledkem je  snížení  spotřeby  energie  u konečného uživatele“.  Dodatečné
úspory energie vyplývající z navrhovaného zvýšení daně z pevných paliv by tedy bylo možné započítat do
plnění cíle ČR podle článku 7 směrnice o energetické účinnosti. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
stanoví do roku 2030 ještě ambicióznější cíl úspor energie v konečné spotřebě. Dodatečné úspory energie
vyplývající z navrhovaného zvýšení daně z pevných paliv by bylo možné započítat do plnění cíle ČR v oblasti
úspor energie do roku 2030.

C) Plnění cílů snižování emisí skleníkových plynů
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České republice se dlouhodobě nedaří snižovat emise skleníkových plynů ze sektorů mimo EU ETS. Podle
dat Eurostatu vzrostly emise ze sektorů mimo EU ETS z 61,91 milionů tun CO2ekv. v roce 2005 na 62,82
milionů tun CO2evk. v roce 2016, tj. o 1,5 %. Předběžné údaje pro rok 2017 indikují další nárůst na 63,98
milionů tun CO2ekv. Uvedený nárůst emisí sice nepředstavuje ohrožení závazného cíle nepřekročení 67,2
milionů  tun  CO2 ekv.  v roce  2020,  ale  Česká  republika  se  jím připravuje  o možnost  přebytek  emisních
přídělů  odprodat  státům,  který  nebudou schopny  své  cíle  do  roku  2020  plnit,  což  je  velmi  relevantní
například v případě Německa, které již  za účelem nákupu emisních přídělů v nejbližších letech vyčlenilo
stovky milionů Euro. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 o závazném každoročním
snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti
klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 obsahuje pro
Českou republiku závazek snížení emisí skleníkových plynů ze sektorů mimo EU ETS do roku 2030 o 14 % ve
srovnání  s rokem  2005  včetně  závazné  lineární  trajektorie  jeho  dosažení.  Jde  tedy  o  podstatně  tvrdší
požadavek ve srovnání s cílem pro rok 2020, jehož neplnění bude podléhat sankcím v podobě nutnosti
nákupu tzv. emisních přídělů od států, který své závazky plnit budou. Přechod kotlů na uhlí mimo systém
emisního obchodování na čistší způsoby vytápění (zemní plyn, tepelná čerpadla atd.) představuje jedno
z nejefektivnějších opatření, která mohou významně přispět k plnění závazků České republiky ve snižování
emisí v sektorech mimo EU ETS a mohou mít i přímý ekonomický dopad v podobě zvýšení příjmů státního
rozpočtu z prodeje emisních přídělů nebo snížení výdajů státního rozpočtu na nákup emisních přídělů po
roce 2020.

D) Požadavky strategických dokumentů ČR 

Zvýšení  zdanění  pevných  fosilních  paliv  využitých  v zařízeních  mimo EU ETS  a  omezování  jejich  využití
v lokálních  topeništích  je  již  na  různé  úrovni  detailu  předpokládáno  řadou  strategických  dokumentů
v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí. Dále jsou uvedeny jednotlivé dokumenty s odkazem na
relevantní pasáže.

1. Implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030 (2018)

Kapitola 9.1 Opatření a) Analyzovat možnosti zdanění emisí ze spalovacích zdrojů mimo EU ETS (úkol POK
ČR) – novela zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. (MŽP, MF, MPO)

Kapitola  10.4  Doporučení  i.  Navýšit  zdanění  spotřeby  fosilních  paliv  ve  stacionárních  zdrojích  mimo
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v zařízeních nespadajících do systému emisního obchodování na
úroveň odpovídající alespoň ceně emisí CO2 vyplývající z očekávané ceny povolenky.

2. Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)

Čl.  225.  Česká republika  bude soustavně usilovat  o  ekonomicky  efektivní  zvyšování  účinnosti využívání
energie. Zároveň s tím bude systematicky snižovat emise skleníkových plynů (absolutně i  relativně k objemu
produkce) v souladu se strategiemi na mezinárodní a evropské úrovni a s ekonomickými možnostmi země.
K dosažení obou cílů bude zapotřebí kombinace různých prostředků (včetně např. efektivnějšího nastavení
systému obchodování s emisními povolenkami od roku 2021,  předložení analýzy k možnostem zavedení
environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní na paliva spotřebovaná v zařízeních
mimo  EU  ETS,  podpory  zateplování  budov,  využívání  druhotných  zdrojů  energie,  širšího  zavádění
bezemisních a nízkoemisních vozidel ap.).

3. Politika ochrany klimatu v ČR (2017)

Kapitola 5.1.3 Politiky  a opatření,  1A) Zdanění emisí  mimo EU ETS (zavedení uhlíkové daně).  Návrh na
zdanění emisí v sektorech mimo EU ETS je na úrovni EU i ČR diskutován řadu let. Přitom právě tento nástroj



7

může být klíčový pro naplnění cílů v oblasti ochrany klimatu a ovzduší u lokálních stacionárních i mobilních
zdrojů.

4. Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020 (aktualizace z roku 2016)

Část V. Strategická a implementační část, Kapitola 2. Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší, Opatření
2.1.1.2 Analyzovat varianty řešení a navrhnout zdanění emisí mimo EU ETS (na základě výstupů analýzy
případné zavedení uhlíkové daně v souladu s výsledky úkolu NPSE).

5. Státní energetická koncepce (2015)

Kapitola 5.1. Elektroenergetika, dílčí cíl Ab.5., str. 59: „Zdroje pro ekonomickou podporu OZE i jejich dalšího
rozvoje zajišťovat zejména z energetických daní a poplatků a povinných plateb za externality (povolenky
CO2, uhlíkové daně) a postupně minimalizovat/odstranit  přímé zatížení cen elektřiny pro podnikatelský
sektor a domácnosti.“

Kapitola 5.4 Výroba a dodávka tepla, hlavní cíl D.1., str. 67: “Dlouhodobě udržet co největší ekonomicky
udržitelný rozsah soustav zásobování teplem s ohledem na jejich konkurenceschopnost a zajistit srovnání
ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných zdrojů  tepla  při  úhradě emisí  a  dalších
externalit (uhlíková daň, povolenky, emise).“

Kapitola 5.4 Výroba a dodávka tepla, hlavní cíl D.3., str. 67: „Do roku 2020 zajistit maximální možný odklon
od užití uhlí v konečné spotřebě v domácnostech.“

6. Národní program snižování emisí (2015)

Opatření  BA3  s vysokou prioritou  –  Snížení  podílu  pevných  fosilních  paliv  ve  spalovacích  stacionárních
zdrojích nespadajících pod systém EU ETS, str. 91: „Cílem opatření je v  souladu s SEK a SPŽP zavést zdanění
fosilních paliv (zejména uhlí) v obdobné výši i pro zdroje nespadající pod EU ETS… Implementační opatření:
Novela zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Gesce: MF ve
spolupráci s MPO a MŽP. Termíny implementace: Provedení analýzy variant řešení a jejich dopadů 31. 12.
2016. Předpokládaná implementace v roce 2018.“

7. Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice (2015)

Kapitola 15.7 Harmonogram implementace, str. 105: Odkazuje na opatření BA3 - Snížení podílu pevných
fosilních paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích nespadajících pod systém EU ETS uvedené v Národním
programu snižování emisí.

E) Doporučení OECD

V Hodnocení stavu a politik životního prostředí OCED - Česká republika 2018 je v kapitole 1.3. Směřování k
zelenému růstu mezi doporučeními týkajícími se zeleného růstu na str. 35 uvedeno: „Zavádět ekologickou
daňovou reformu tak, aby ceny lépe odrážely environmentální externality, včetně emisí skleníkových plynů
a místní znečišťující látky v ovzduší: 

 zavést uhlíkovou složku zdanění energetických produktů tak, aby odrážela externí náklady spojené s
emisemi uhlíku v sektorech mimo EU ETS a představovala silnější a jednotnější cenový signál v celém
hospodářství;“.

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

DAŇ Z PEVNÝCH PALIV

Čl.LXXIII
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§ 6

Základ a sazba daně

(1) Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla v původním vzorku.

(2)  Sazba daně činí  8,50 Kč/GJ  spalného tepla v  původním vzorku. Sazba daně činí  27,30 Kč/GJ
spalného tepla v původním vzorku. Pro pevná paliva určená k použití, nabízená k prodeji nebo použitá
pro výrobu tepla v zařízení s platným povolením k emisím skleníkových plynů vydaným Ministerstvem
životního prostředí podle jiného právního předpisu9,  činí sazba 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním
vzorku.

 (3) Spalné teplo v původním vzorku se prokazuje výsledky měření akreditované laboratoře, které
nesmí být starší než 1 rok. Pokud nelze spalné teplo v původním vzorku takto prokázat, stanoví se spalné
teplo ve výši 33 GJ na tunu pevných paliv.

(4)  Akreditovaná  laboratoř  má  způsobilost  zkušební  laboratoře  uznané  národním  akreditačním
orgánem k provádění zkoušek nebo vzorkování vymezených v Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO
17025.

__________________

x) Zákon č. 383/2012 Sb.,  o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve
znění pozdějších předpisů.


