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Jméno a příjmení, titul /
obchodní firma:

Datum narození / IČ:

Za zákazníka:

Odběrné místo EIC:

Odběrné místo EIC:

Adresa trvalého bydliště / sídlo společnosti:

Adresa odběrného místa:

Adresa odběrného místa:

Ulice:

Ulice:

Ulice:

Obec:

Obec:

Obec:

Telefon/fax:

Funkce:

Číslo plynoměru:

Číslo plynoměru:

Číslo popisné:

Číslo popisné:

Číslo popisné:

PSČ:

PSČ:

PSČ:

E-mail:

Číslo orientační:

Číslo orientační:

Číslo orientační:

Příloha: Poučení o osvobození od daně ze zemního plynu pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách

Jsem si vědom(-a) toho, že v případě uvedení nesprávných či neúplných údajů nebo v případě, že zemní plyn bude použit k jinému účelu než výše uvedenému, jsem 
povinen(-a) dodavateli uhradit způsobenou škodu.

V případě změny údajů týkajících se výše uvedených odběrných míst se zavazuji neprodleně písemně dodavatele informovat.

Čestně prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil(-a) s Poučením o osvobození od daně ze zemního plynu pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách, 
které je přílohou tohoto prohlášení.

CENTROPOL ENERGY, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25458302, DIČ CZ25458302. Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Ústí 
nad Labem, oddíl B, vložka 1457.

Zákazník:

Dodavatel:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že v níže uvedeném odběrném místě (popř. odběrných místech) je ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 
rozpočtů, část 45 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, (dále jen „Zákon“) zemní plyn pro potřeby fakturace a stanovení sazby daně určen k výrobě tepla 
v domácnostech a v domovních kotelnách.

V: Dne:

Podpis:
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POUČENÍ O OSVOBOZENÍ OD DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU PRO VÝROBU TEPLA 
V DOMÁCNOSTECH A V DOMOVNÍCH KOTELNÁCH

Pro lepší orientaci v oblasti osvobození zemního plynu od daně ze zemního plynu a některých dalších plynů vám sdělujeme následující.

Zemní plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách je osvobozen od této daně ve smyslu 
§ 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 45 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, (dále jen „Zákon“).

Dodavatelem se pro účely tohoto poučení rozumí společnost CENTROPOL ENERGY, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25458302,  
DIČ CZ25458302. Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1457.

Domácnost:
Domácností se pro účely části 45 Zákona rozumí konečný zákazník, který neodebírá plyn pro jiné účely než pro svou vlastní spotřebu v domácnosti. Dodat 
takto osvobozený plyn lze pouze konečnému spotřebiteli, který ve smluvním vztahu s dodavatelem plynu vystupuje jako fyzická nepodnikající osoba, která 
dodavateli pro účely dodávky neposkytla IČ nebo DIČ, přestože by konečnému spotřebiteli mohlo být IČ nebo DIČ přiděleno. V individuálních případech může 
dodavatel dodat plyn osvobozený od daně dle § 8 odst. 1 písm. a) části 45 Zákona i např. společenství vlastníků nebo bytovému družstvu, provozovatelům 
chráněných bytů, pokud je plyn jejich prostřednictvím dodán přímo pro výrobu tepla v domácnosti. Odběratel je povinen nárok na osvobození od daně 
dodavateli prokázat.

Domovní kotelna:
Domovní kotelnou se pro účely části 45 Zákona rozumí decentralizovaný zdroj umístěný v bytovém domě, ve kterém více než polovina podlahové plochy 
odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Za domovní kotelnu se nepovažuje zdroj tepla, který neslouží k vytápění alespoň jedné 
domácnosti. Domovní kotelna může dodávat teplo i do jiných bytových domů, pokud v každém z vytápěných bytových domů více než polovina podlahové plochy 
odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Jedná se o stavby, u nichž je předpoklad kontinuálního dlouhodobého bydlení, nikoliv 
přechodného rázu. Nepatří sem věznice, psychiatrické léčebny, léčebny dlouhodobě nemocných, nemocnice, ubytovny, hotely, koleje, internáty atp.

Pokud bude zemní plyn určen podle § 4 písm. b) části 45 Zákona pro výrobu tepla v domovních kotelnách a čestné prohlášení od vás neobdržíme, bude vám 
zemní plyn automaticky dodáván a fakturován se sazbou daně 30,60 Kč/MWh.

V případě pochybností může dodavatel dodávku plynu osvobozeného od daně odmítnout, příp. může odběratele vyzvat, aby splnění podmínek uvedených 
v § 8 odst. 1 písm. a) části 45 Zákona prokázal dodavateli jiným přesvědčivým způsobem. V případě, že správce daně (tj. místně příslušný celní úřad) 
v průběhu kontrolní činnosti zjistí, že podmínky pro osvobození plynu od daně nebyly splněny, může správce daně daň z plynu dodavateli plynu osvobozeného 
od daně doměřit. V takovém případě jste povinen(-a) dodavateli uhradit způsobenou škodu.

Použití zemního plynu pro jiné účely:
V případě, že použijete zemní plyn k jinému účelu, než k jakému se v čestném prohlášení zavazujete, a dodavateli tímto vznikne škoda, jste povinen(-a) tuto 
škodu dodavateli v plném rozsahu uhradit. Škoda může vzniknout v podobě doměření daně ze zemního plynu ve výši, ve které jste byl(-a) na základě čestného 
prohlášení osvobozen(-a), nebo v podobě sankce (penále) vyměřené dodavateli správcem daně apod.

Poznámka: Pokud zákazník používá zemní plyn pro účely uvedené v § 8 odst. 1 písm. b)–g) části 45 Zákona, pak čestné prohlášení nestačí, ale je zapotřebí 
povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně. Těmito účely jsou:
b) výroba elektřiny,
c) kombinovaná výroba elektřiny a tepla v generátorech, pokud je teplo dodáváno domácnostem,
d) pro plavby po vodách, nevztahuje se na použití pro soukromá rekreační plavidla,
e) v metalurgických procesech,
f) k mineralogickým postupům,
g) k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém použití vzniká technologické teplo.
Toto povolení vydává místně příslušný celní úřad.

V: Dne:

Podpis:
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