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Ekologická daň auta tabulka 2016 
Ekologická daň je poplatek, který platíte za to, že vaše auto nesplňuje emisní normy. Vypočítává se 

podle toho, jaké má emise, stáří auta není důležité. 

  

Emisní normy jsou EURO 0 až EURO 5, čím má norma vyšší číslo, tím nižší emise má těmito 

normami označený vůz. Auto, které splňuje emisní normu EURO 3, EURO 4 a EURO 5, neplatí 

ekologický poplatek. Tento poplatek je jednorázový a platí se při první registraci použitého auta 

kategorie M1 a N1 v ČR. 

  

Vozidla, která nyní splňují emisní normy Euro 3, 4 a 5 jsou osvobozeny od ekologického poplatku. 

Pokud vozidla splňují emisní normy Euro 2 platí se převod vozidla 3 000 Kč. Za vozidla, která splňují 

pouze Euro 1 zaplatíte 5 000 Kč a za vozidla, která nesplňují žádnou emisní normu Euro zaplatíte 10 

000 Kč. Tyto vozy se ve většině případech nevyplatí již převádět a je lepší je ekologicky zlikvidovat. 
  

Ekologická daň je jednorázová! 

Označení emisní normy Vašeho vozidla najdete ve velkém technickém průkazu v kolonce „Emise“ případně 
„Sněrnice EHS/ES č.“ nebo „EHK“. 
  
Ekologickou daň platíme pouze při první registraci vozidla v České republice (v případě dovozu vozidla ze 
zahraničí). 
Pokud je vozidlo přihlášeno v ČR a doposud nebyla ekodaň zaplacena, platí se při následujícím převodu. Pokud 
koupíte auto od 1. majitele budete povinni zaplatit ekologickou daň. 
  

Ekologická daň auta tabulka 2016 

Emisní 
norma 

Daň Označení ve velkém technickém průkazu 

Euro 0 10000 Kč R 15.02; R15.03; R15.04; R83.00;R83.01 B a také R83.01C – pro M1 s max. hmotností nad 2,5 tuny, 

obsaditelností nad 6 osob v terénním provedení M1G+vozidla N1 EHS/ES: 

70/220,77/102,74/290,78/665,83/351,88/436,89/458,89/491 89/458; 15R00; 15R0115 R00, 15 R01, 15 R02, 15 

R03, 15 R04, 83 R00 A, 83 R00 B 

Euro 1 5 000 Kč R83.02 B,C; R83.03 B,C – N1, M1 s obsaditelností více než 6 osob a max. hmotností více než 2 500 kg; 91/441; 

93/59 , 94/12 – platí pro N1 a pro M1 pouze při max. hmotnosti nad 2,5 tuny a obsaditelností nad 6 osob 49 R 02 

A – limity emisí A, vozidla N1 a M1 s max. hmotností přes 3 500 kg. 

Euro 2 3 000 Kč R 83-03 B,C – pouze M1 do 2,5 tuny a max. 6 osob R 83-04 B,C; 94/12 – pouze M1; 96/44; 96/69; 98/7749 R 

02 B – limity emisí B kat. N1 a M1 s max. hmotností přes 3 500 kg 

Euro 3 0Kč R 83.05A; 98/69A; 1999/102A; 2001/1A; 2001/100A; 2002/80A;2003/76A; 2006/96A 

  

Od ekologické daně jsou osvobozeni: 

 tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P 

 žadatelé, u nichž k přeregistraci podle dochází v důsledku nabytí a vypořádání 

 žadatelé, u nichž k přeregistraci dochází v důsledku zániku společného jmění manželů dědictvím 

ekologická daň se nyní má týkat i majitelů aut starších deseti let. 
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