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Prodloužení snížení spotřební daně u nafty bylo v pátek 16. září 2022 schváleno 
Poslaneckou sněmovnou, kdy pro její schválení bylo 144 ze 147 přítomných 
poslanců. Nyní snížení spotřební daně projedná 20. září 2022 Senát a následně 
musí návrh podepsat prezident republiky. 

Schválením snížení spotřební daně na motorovou naftu o 1,50 Kč na litr až do konce 
roku 2023 je navázáním na současné snížení, které platí v období od 1. června  
do 30. září 2022. Oproti tomu s dalším snížením se nepočítá u benzínu, kdy se tedy 
o 1,50 Kč zvýší spotřební daň, což společně s DPH znamená zvýšení přibližně  
1,80 Kč za litr benzinu v cenách pro spotřebitele. 

Snížení spotřební daně mělo být jako dočasná úleva řidičům kvůli vysokým cenám 
pohonných hmot. Pro následující období, kdy bude snížena pouze spotřební daň  
u motorové nafty je to hlavně pomoc českým autodopravcům a veřejné dopravě, 
kde je nafta nejvíce využívána. 

Spotřební daň u nafty tedy zůstává na hodnotě 8,45 Kč oproti 9,95 Kč, kdyby  
k prodloužení snížení nedošlo. Naopak u benzínu dochází k návratu z 11,34 Kč  
na hodnotu 12, 84 Kč jako v období před červnem 2022. 

Snížení spotřební daně u nafty o 1,50 Kč na litr je technicky nejvyšší možné, které 
České republice povoluje směrnice Evropské unie stanovující povinné minimální 
sazby spotřebních daní. Ministerstvo financí odhaduje celkový negativní dopad 
tohoto opatření ve výši 9,6 mld. Kč ročně. Zhruba 8,7 mld. Kč připadá na státní 
rozpočet a zbývajících 0,9 mld. Kč na rozpočet Státního fondu dopravní 
infrastruktury. 

Zdroj: MFČR 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 
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