
POSTUP
při žádosti o potvrzení stupně plnění emisní úrovně

EURO

 
Žadatel pošle na adresu 

Toyota Motor Czech, s.r.o. 
Bavorská 2662/1
155 00 Praha 13

 
nebo na e-mailovou adresu info@toyota.cz žádost, ve které uvede 
identifikační číslo vozidla (VIN), 

kopii VTP (velkého technického průkazu) k danému vozidlu a 

adresu, na kterou má být Potvrzení zasláno. 

Zhruba do měsíce obdrží žadatel Potvrzení na dobírku. 

Cena vydání Potvrzení je 500 Kč vč. DPH + 100Kč dobírka. 

Důležité: 
Emisní stupeň (EURO+) potvrzujeme POUZE na evropská vozidla a
dále pouze na ta evropská vozidla, pro která máme tyto hodnoty 
k dispozici. 

Do žádosti nezapomeňte připsat jméno a adresu na koho máme Potvrzení 
vystavit a také adresu, kam máme potvrzení poslat v případě, že je 
odlišná od adresy uvedené na Potvrzení. 

Ti z Vás, kdo vyhledali sekci s názvem Emisní stupeň EURO+ již určitě 
slyšeli o zákoně 383/2008 ze dne 23. září 2008 (kterým se mění zákon č. 
185/2001 Sb. o odpadech), kde se nově hovoří o poplatcích na podporu 
sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a které se 
platí při (pře)registraci vozidla. 

V §37e zákona 383/2008 Sb. je napsáno, že:

(1)Žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních 
vozidel je podle zvláštního právního předpisu povinen zaplatit poplatek
na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných 
autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného 
vozidla v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice 
registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.

(2)Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot 
emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy 
Evropských společenství ve výši



a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2
b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1
c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene

a) či b)
Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty 
emisí EURO 3

(3)Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku
 podle odstavce 2 prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla. 

(4)Poplatek podle odstavce 2 platí žadatel o registraci použitého 
vybraného vozidla do registru silničních motorových vozidel na 
příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad 
obce s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví po 
zaplacení žadateli doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Na 
dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo 
karosérie, případně podvozku.

Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že poplatek se platí pouze při první 
registraci nebo přeregistraci vozidla, nikoliv při odhlašování z registru 
silničních motorových vozidel jak se spousta lidí mylně domnívá. 

Ke stanovení výše poplatku je rozhodující údaj, resp. číslo 
předpisu/směrnice, podle kterého byl Váš vůz homologován. Tento údaj 
najdete ve Velkém technickém průkazu (dále jen VTP) v sekci EMISE a 
může být uveden buď v kolonce „Předpis EHK OSN č.:“ (např. 83-05B což 
odpovídá hodnotě EURO4) nebo „Směrnice EHS/ES č.:“ (např. 2002/80A 
což odpovídá hodnotě EURO 3). 

V ojedinělých případech se může stát, že číslo Předpisu/Směrnice nebude 
ve VTP uveden. V tom případě bude po Vás registr silničních motorových 
vozidel při (pře)registraci vozidla vyžadovat potvrzení od výrobce-
importéra (dále jen Potvrzení). 

Abychom Vám mohli přesně stanovit stupeň EURO+ , který splňuje Váš 
vůz a vystavit Vám pro registr požadované Potvrzení, je nutné zaslat na e-
mailovou adresu info@toyota.cz oscanovaný VTP se žádostí o „Potvrzení 
hodnoty emisí EURO+“. 

Pokud Vás zajímá, ať již z důvodu, že si plánujete dovézt/koupit starší vůz 
nebo z ryze ekologického hlediska, jaký emisní stupeň plní Váš vůz, je 
možné se podívat do přiloženého souboru, kde najdete veškeré Předpisy a
Směrnice týkající se Emisí.
 
V případě dotazů či nejasností se samozřejmě s důvěrou obraťte na naši 
bezplatnou infolinku Toyota (tel: 800 600 800; mail: info@toyota.cz).


