
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
(ÚČEL POUŽITÍ PLYNU)

*Legenda: Dodaný zemní plyn je určený k použití, nabízený k prodeji zákazníkovi nebo používaný:

1. pro pohon motorů (CNG) nebo pro jiné účely stanovené v § 4 písm. a) Zákona

2. pro stacionární motory a stroje a vozidla definovaná § 4 písm. c) Zákona

3. pro výrobu tepla v domácnosti nebo v domovní kotelně podle § 8 odst. 1 písm. a) Zákona

Jsem si vědom/a, že v případě uvedení nesprávných a neúplných údajů nebo v případě, že zemní plyn bude použit k jinému 
účelu, než stanovuje zákon, mi vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit.

Poznámka

Pokud zákazník používá zemní plyn pro účely uvedené v § 8 odst. 1 pod písmeny b) až g) výše uvedeného zákona, je potřeba 
povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně. Toto povolení vydává místně příslušný celní úřad.

V , dne Podpis zákazníka
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Prohlašuji, že ve smyslu zákona č, 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů část 45 Daň ze zemního plynu 
a některých dalších plynů (dále jen „Zákon“), pro potřeby fakturace a stanovení sazby daně je dodaný zemní plyn 
určený k použití, nabízený k prodeji zákazníkovi nebo použitý následně*:
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