
 

V l á d n í  n á v r h  

ZÁKON 
ze dne … 2016, 

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

V § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 201/2014 Sb., 
odstavec 3 zní: 

„(3) Zemědělskou prvovýrobou se pro účely spotřebních daní rozumí  
a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, 

okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo 
propachtovaných, případně na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu, 

b) chov skotu, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby 
živočišných produktů nebo produkce těchto chovných nebo plemenných zvířat 
evidovaných podle plemenářského zákona.“. 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Nárok na vrácení daně osobě podnikající podle zákona upravujícího zemědělství, která 
provozuje zemědělskou prvovýrobu podle § 57 odst. 3 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká ze spotřeby minerálních 
olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) a j) zákona č. 353/2003 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, spotřebovaných od 1. ledna 2016. 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2016. 
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	K čl. I
	V rámci systému vracení části spotřební daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, je rozšířen okruh činností, na které lze daný nárok vztáhnout. Nově lze tedy nárok uplatnit i na vybrané či...
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	Účinnost tohoto zákona je navrhována na 1. července 2016.



