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Lidovci chtějí nižší DPH 
na biopotraviny, zemní plyn 
pro domácnosti a teplo     
 
Lidovci navrhují snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na biopotraviny, což by mělo podpořit 
ekologicky šetrné zemědělství v Česku. Chtějí snížit i DPH na zemní plyn pro domácnosti 
a budou jednat s dalšími stranami o možném snížení DPH na teplo.  
 
Novinářům to řekl první místopředseda KDU-ČSL a bývalý ministr zemědělství Marian 
Jurečka. Změny by chtěl zapracovat do vládního daňového balíčku, který minulý týden 
Sněmovna schválila v prvním čtení.  
 
DPH na zemní plyn pro domácnosti chtějí Lidovci snížit z 21 na deset procent, což by snížilo 
příjmy rozpočtu zhruba o tři miliardy korun. Opatření by podle Jurečky mělo motivovat 
domácnosti, aby nepoužívaly k vytápění uhlí, ale přešly na plyn.  
 
Upozornil, že domácí topení využívající uhlí je jedním z největších zdrojů emisí v Česku 
a přechod na ekologičtější palivo by pomohl k řešení problému se smogem, kterému 
dlouhodobě čelí zejména Moravskoslezský nebo Ústecký kraj.  
 
Jurečka chce jednat s dalšími stranami také o snížení DPH na teplo na deset procent. Je to 
reakce na rychlý růst cen emisních povolenek, který se v budoucnu promítne i do ceny tepla. 
Nižší DPH by měla podle Jurečky zabránit situacím, kdy se lidé začnou odvracet od dodávek 
z tepláren a začnou využívat lokální topeniště, která mají vyšší emise.  
 
Očekávaný pokles příjmů rozpočtu o 1,2 až 1,5 miliardy korun by podle něj kompenzovaly 
právě příjmy z dražších povolenek, které se budou pohybovat v řádu miliard korun. Návrh 
by měl vzejít ze sněmovního podvýboru pro energetiku a Jurečka doufá, že získá podporu 
napříč stranami. 
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