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III. 
Odůvodnění 

 
Obecná část 
 
Název 
 

Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních 
olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese. 

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
 

Hlavním cílem předkládaného návrhu je upravit způsob výpočtu nároku na vrácení 
spotřební daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů 
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese.  

 
Jedná se zejména o stanovení způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně 

zahrnuté v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v rostlinné výrobě (dále jen 
„čistá rostlinná výroba“), ve vybraných oblastech živočišné výroby (dále jen „čistá živočišná 
výroba“) nebo ve vybraných oblastech živočišné výroby v závislosti na intenzitě chovu 
hospodářských zvířat kombinované s rostlinnou výrobou (dále jen „kombinovaná živočišná 
výroba“), v rybníkářství a dále stanovení výpočtu nároku na vrácení spotřební daně 
při provádění hospodaření v lese. 

 
Cílem návrhu vyhlášky je rovněž zajistit u čisté rostlinné výroby, čisté živočišné 

výroby, u kombinované živočišné výroby, v rybníkářství a při provádění hospodaření v lese 
soulad ustanovení § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění účinném  
od 1. července 2017 (účinnost čl. I bodu 2 zákona č. 453/2016 Sb.) se směrnicí Rady 
2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů 
Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, např. podmínkou minimálního 
zdanění minerálních olejů. 

 
Návrh vyhlášky je rovněž v souladu s nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 

17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie 
podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „GBER“), zejména se články 8 a 44, na 
jejichž základě nesmí docházet ke kumulaci podpor, kterou by došlo k překročení intenzity 
podpory stanovené GBER, a také že výše uvedená veřejná podpora se nesmí vztahovat na 
biopaliva, na něž se vztahují povinné dodávky nebo povinné přimíchávání (čl. 44 odst. 4 
GBER), a dále zajistit u činností v rybníkářství soulad ustanovení § 57 zákona č. 353/2003 
Sb., o spotřebních daních, ve znění účinném od 1. července 2017, s nařízením Komise (EU) 
č. 1388/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se určité kategorie podpory pro podniky 
působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh 
prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „FBER“), zejména se články 8 a 45, na jejichž základě nesmí 
docházet ke kumulaci podpor, kterou by došlo k překročení intenzity podpory stanovené 
FBER.  

 
Zákon o spotřebních daních předpokládá vydání nových vyhlášek k 1. červenci 2017 

a k 1. lednu 2019, které stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně  
z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných  
v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese v souladu se zněním 
§ 57 zákona o spotřebních daních.  
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 
 
 Předkládaná vyhláška je vypracována na základě zmocnění obsaženého v § 139 
odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 201/2014 Sb.,  
k provedení § 57 odst. 18.  
 
Zhodnocení souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
a mezinárodními smlouvami 
 

Návrhem vyhlášky je do právního řádu České republiky implementována směrnice 
Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů 
Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. Návrh není s právem Evropské 
unie v rozporu. Návrhem vyhlášky nejsou do právního řádu České republiky zapracovávány 
ani mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, a návrh není s těmito smlouvami 
v rozporu.  

 
Přehled předpisů Evropské unie v oblasti vratky spotřební daně z minerálních olejů 

v oblasti zemědělské prvovýroby: 

 Článek 107 a následující Smlouvy o fungování Evropské unie. 

 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 

 Nařízení Komise (EU) č. 1388/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se určité kategorie 
podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu  
a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 

 Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových 
předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. 

 
Podpora v podobě úlev na ekologických daních je obecně upravena v čl. 6 písm. c) 

a čl. 15 směrnice Rady 2003/96/ES a rovněž v čl. 44 GBER a čl. 45 FBER. Podle   
čl. 44 GBER jsou režimy podpory v podobě výše uvedených úlev vyňaty z oznamovací 
povinnosti podle čl. 108 odst. 3 SFEU, a to za předpokladu, že splňují požadavky čl. 44  
a kapitoly I GBER. Podle čl. 45 FBER jsou režimy podpory v podobě vrácení spotřební daně 
v rybníkářství vyňaty z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 SFEU, 
a to za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v kapitole I FBER.  

 
Všechny podmínky stanovené pro výše uvedené veřejné podpory směrnicí Rady 

2003/96/ES jsou návrhem této vyhlášky splněny, např. podmínka minimálního zdanění.  
 
Veřejná podpora bude poskytovaná v souladu s GBER nebo FBER (rybníkářství), 

slouží k veřejnému zájmu, má jednoznačný motivační účinek, je vhodná a přiměřená, 
je transparentně poskytována, podléhá kontrolnímu mechanismu (kontrolu provádí Celní 
správa ČR) a pravidelnému hodnocení a nemá negativní vliv na podmínky obchodu  
v rozsahu, který odporuje společnému zájmu, a dále dodržuje speciální podmínky stanovené 
v čl. 44  GBER nebo čl. 45 FBER.   

 
Výše uvedená veřejná podpora, která slouží k rozvoji čisté rostlinné výroby, čisté 

živočišné výroby, kombinované živočišné výroby, rybníkářství a hospodaření v lese 
 v České republice, je vhodná, protože doplňuje další formy podpory uvedených odvětví, 
je přiměřená, protože je stanovena pouze ve výši části zaplacené spotřební daně.  

 
Transparentnost podpory podle článku 5 odst. 2 písm. d) GBER nebo FBER  je dána 

tím, že je stanovena horní mez výše uvedené veřejné podpory.  
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U kategorie podpory formou podpory v podobě úlev na ekologických daních (GBER), 
nebo formou osvobození od daně a snížení úrovně zdanění (FBER), kam patří i výše 
uvedená veřejná podpora, se má podle čl. 6 odst. 5 písm. e) GBER, respektive 
čl. 6 odst. 4 písm. b)  FBER za to, že podpora splňuje motivační účinek automaticky.    

 
Problematiky vratky spotřebních daní z minerálních olejů zaplacených v cenách 

některých minerálních olejů spotřebovaných pro činnosti čisté rostlinné výroby, pro vybrané 
oblasti čisté živočišné výroby, pro vybrané oblasti kombinované živočišné výroby, 
pro rybníkářství nebo pro hospodaření v lese, se týkají blokové výjimky GBER č. SA.47430 
(2017/X) a FBER č. SA.47415 (2017/X).  
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Problematika nároku na vrácení části spotřební daně zaplacené z tzv. zelené nafty 
spotřebované v zemědělské prvovýrobě je upravena v § 57 zákona o spotřebních daních.  

 
Daňové zvýhodnění je v současnosti zákonem o spotřebních daních umožněno 

pouze u čisté rostlinné výroby nebo čisté živočišné výroby, není tedy možné v rybníkářství 
 a při provádění hospodaření v lese.  

 
Rostlinnou výrobou, na jejíž činnosti je v současné době možné uplatnit nárok  

na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, se rozumí 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. Výše nároku na vrácení spotřební 
daně je pro rostlinnou výrobu stanovena zákonem paušálně na 4 380 Kč/1 000 litrů pro 
minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. c) a j) zákona  
o spotřebních daních. 

 
Vybranými oblastmi živočišné výroby a produkce zvířat, na jejichž činnosti je možné 

v současné době uplatnit nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, se rozumí 
chov skotu, koní, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo 
výroby živočišných produktů nebo produkce chovných a plemenných zvířat skotu, koní, 
prasat, drůbeže, ovcí nebo koz evidovaných podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, 
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výše nároku na vrácení spotřební daně 
je pro vybrané oblasti živočišné výroby stanovena zákonem o spotřebních daních paušálně 
na 9 500 Kč/1 000 litrů pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) 
a § 45 odst. 2 písm. j) nebo ve výši 7 000 Kč/1 000 litrů pro minerální oleje uvedené  
v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních. 

 
Výše vratky spotřební daně se vypočítá podle způsobu uvedeného ve vyhlášce  

č. 38/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené  
v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu  
a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími (dále jen „platná vyhláška“), 
která pro výše uvedené činnosti čisté rostlinné výroby a čisté živočišné výroby upravuje 
omezení vyplývající zejména ze čl. 8 a 44 GBER, na jejichž základě nesmí docházet 
ke kumulaci podpor, kterou by došlo k překročení intenzity podpory stanovené GBER, 
a dále, že výše uvedená veřejná podpora se nesmí vztahovat na biopaliva, 
na něž se vztahují povinné dodávky nebo povinné přimíchávání. 

 
Výše pevné částky vrácené spotřební daně činí pro rostlinnou výrobu podle čl. I 

bodu 1 zákona č. 453/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona o spotřebních daních“) 
4 380 Kč/1 000 l minerálních olejů, výše pevné částky vrácené daně z minerálních olejů 
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spotřebovaných ve vybraných činnostech živočišné výroby činí 9 500 Kč/1 000 l minerálních 
olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. j) a 7 000 Kč/1 000 l 
minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních. 

 
Výše pevných částek vrácené spotřební daně pro vybrané činnosti živočišné výroby 

je z důvodu aktuální krize ve výše uvedených oblastech živočišné výroby přechodně 
(zpětně od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2018) podstatně vyšší než u rostlinné výroby. 
 

Při výpočtu nové výše vratky spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných 
v čisté rostlinné výrobě, čisté živočišné výrobě, kombinované živočišné výrobě, v rybníkářství 
a při provádění hospodaření v lese, nebude možné od 1. července 2017, tj. po nabytí 
účinnosti čl. I bodu 2 novely zákona o spotřebních daních, vycházet ze stávajících vzorců 
uvedených v platné vyhlášce. 

 
Rovněž je nutné od výše uvedeného data zajistit spolu se zákonem o spotřebních 

daních soulad jeho § 57 ve znění čl. I bodu 2 výše uvedené novely zákona o spotřebních 
daních s GBER, respektive FBER (rybníkářství) a splnit podmínky pro výše uvedenou 
veřejnou podporu stanovené směrnicí Rady 2003/96/ES.  

 
Na základě čl. I bodu 2 novely zákona o spotřebních daních nebude možné 

od 1. července 2017 vycházet při výpočtu výše vratky spotřební daně zahrnuté v cenách 
minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) (dále jen „B0“), § 45 odst. 2 písm. j) 
(dále jen „B7“) a § 45 odst. 2 písm. c) (dále jen „B30“) zákona o spotřebních daních 
spotřebovaných v čisté rostlinné výrobě, v čisté živočišné výrobě nebo v kombinované 
živočišné výrobě a dále při stanovení výpočtu nároku na vrácení spotřební daně 
v rybníkářství a při provádění hospodaření v lese ze stávajících vzorců uvedených 
v prováděcím právní předpise, tedy v platné vyhlášce. 

 
Výše pevné částky vrácené spotřební daně činí od 1. července 2017 pro čistou 

rostlinnou výrobu podle čl. I bodu 2 novely zákona o spotřebních daních 4 380 Kč/1 000 l 
minerálních olejů, výše pevné částky vrácené daně z minerálních olejů spotřebovaných 
v čisté živočišné výrobě činí 9 500 Kč/1 000 l minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 
písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. j) a 7 000 Kč/1 000 l minerálních olejů uvedených v § 45 
odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních. 

 
Zákon o spotřebních daních v § 57 odst. 6 rozlišuje s účinností od 1. července 2017 

pro účely tohoto zákona osoby provozující kombinovanou živočišnou výrobu podle intenzity 
chovu hospodářských zvířat a jejich rozdílného přínosu pro životní prostředí v České 
republice do třech kategorií, přičemž stanoví pro minerální oleje B0, B7 a B30 následující 
paušální částky nároku na vrácení spotřební daně po odečtení podílu biopaliva ve směsi:    
1. osoby s intenzitou chovu do 0,2 velké dobytčí jednotky (dále jen „VDJ“)/hektar s výší 

pevné částky vrácené spotřební daně 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů 
B0, B7 nebo B30; 

2. osoby s intenzitou chovu nad 0,2 do 0,4 VDJ/hektar s výší pevné částky vrácené 
spotřební daně 6 940 Kč /1 000 l nakoupených minerálních olejů B0 nebo B7 nebo 
5 690 Kč /1 000 l nakoupených minerálních olejů B30;  

3. osoby s intenzitou chovu nad 0,4 VDJ/hektar s výší pevné částky vrácené spotřební daně 
9 500 Kč /1 000 l nakoupených minerálních olejů B0 nebo B7 nebo 7 000 Kč /1 000 l 
nakoupených minerálních olejů B30. 

 

Shora uvedené výše pevných částek vrácené spotřební daně mohou současně použít 
osoby provozující kombinovanou živočišnou výrobu zvlášť pro výše uvedené minerální oleje 
spotřebované pro jejich živočišnou a nově i pro jejich rostlinnou výrobu, přičemž nelze 
za kalendářní měsíc v takovém případě současně uplatnit nárok na vrácení spotřební daně 
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ve výši stanovené pro čistou rostlinnou nebo čistou živočišnou výrobu (§ 57 odst. 9 písm. b) 
zákona o spotřebních daních). 

 
Česká republika se v řadě oblastí potýká s problémy vodní i větrné eroze, 

zhoršováním úrodnosti půd v důsledku jejich nadměrného využívání, snižování obsahu 
organické hmoty v půdě, zhoršování struktury půd. S tím souvisejí problémy v zemědělském 
hospodaření, jako je nízká schopnost půd zadržovat vodu a zhoršení odolnosti 
zemědělských plodin vůči suchu, zmenšování mocnosti půdního profilu a ztráty 
nejcennějších a nejúrodnějších vrstev, vyšší využívání průmyslových hnojiv vedoucí  
ke splachu živin do povrchových a podzemních vod. Tyto problémy se nejčastěji vyskytují 
na orné půdě v oblastech, kde byla redukována nebo ukončena živočišná výroba.  

 
Osoby provozující kombinovanou živočišnou výrobu v České republice naopak 

vykazují schopnost zásobovat zemědělskou půdu organickou hmotou a tato schopnost 
je úměrná množství hospodářských zvířat, které chovají.  

 
Půda osob provozujících kombinovanou živočišnou výrobu vykazuje lepší strukturu, 

vyšší obsah organické hmoty i násobně vyšší schopnost retence srážkové vody, menší 
erozní ohrožení a menší vyplavování živin do vod.  

 
Vzhledem k výše uvedeným přínosům kombinované živočišné výroby na životní 

prostředí v České republice umožnuje zákon o spotřebních daních od 1. července 2017 
do 31. prosince 2018 osobám provozujícím kombinovanou živočišnou výrobu přihlédnout 
k jejich intenzitě chovu hospodářských zvířat definované v § 57 odst. 7 zákona  
o spotřebních daních a uplatnit zvýšenou pevnou částku vrácené spotřební daně 
z minerálních olejů spotřebovaných nejen v jejich živočišné, ale i v rostlinné výrobě.  

 
Přínosy provozování kombinované živočišné výroby pro životní prostředí jsou 

rozdílné. Osoby provozující kombinovanou živočišnou výrobu s vyšší intenzitou živočišné 
výroby v přepočtu na hektar zemědělské půdy mají vyšší podíl netržních plodin, 
který přispívá ke zlepšování kvality půdy.  
 

Podle § 57 odst. 3 zákona o spotřebních daních se do zemědělské prvovýroby 
pro účely zákona o spotřebních daních zahrnuje s účinností od 1. července 2017 rovněž 
rybníkářství podle zákona o rybářství. Tím je umožněno uplatnit nárok na vrácení spotřební 
daně z minerálních olejů také osobám provádějícím rybníkářství.  

 
 Výše pevné částky vrácené spotřební daně pro oblast rybníkářství činí pro minerální 

oleje B0, B7 a B30 podle čl. I bodu 2 novely zákona o spotřebních daních 4 380 Kč/1 000 l 
spotřebovaných minerálních olejů.  

 
Podle § 57 odst. 1 zákona o spotřebních daních je umožněn s účinností  

od 1. července 2017 nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám 
provádějícím hospodaření v lese podle lesního zákona.  

 
Výše pevné částky vrácené daně pro oblast lesního hospodářství činí pro minerální 

oleje B0, B7 a B30 podle čl. I bodu 2 novely zákona o spotřebních daních 4 380 Kč/1 000 l 
minerálních olejů spotřebovaných při provádění hospodaření v lese.  
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Na základě zákona o spotřebních daních je nutné stanovit od 1. července 2017 
způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů B0, B7 nebo B30 
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě samostatně pro čistou rostlinnou výrobu, 
pro čistou živočišnou výrobu, pro kombinovanou živočišnou výrobu s účinností pouze  
do 31. prosince 2018 (včetně podmínek a způsobu výpočtu a prokázání intenzity chovu 
zvířat a přepočtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky), pro rybníkářství  
a provádění hospodaření v lese, včetně způsobu a podmínek vedení souvisejících evidencí.  

 
Rovněž je nutné zajistit v případě vrácení spotřební daně z minerálních olejů 

spotřebovaných v čisté rostlinné výrobě, v čisté živočišné výrobě, v kombinované živočišné 
výrobě, v rybníkářství nebo při provádění hospodaření v lese spolu se zákonem 
o spotřebních daních, soulad jeho ustanovení § 57 ve znění čl. I bodu 2 novely zákona 
o spotřebních daních s GBER a FBER. 

 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady, dopady na rodiny, dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména 
na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny  
a dopady na životní prostředí 
 

Návrh vyhlášky sám o sobě nepředpokládá zvýšení nároků na státní rozpočet, ostatní 
veřejné rozpočty, sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí. Na základě souvisejícího zákona č.453/2016 Sb., 
kterým se mění zákon č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, 
budou sníženy ročně příjmy státního rozpočtu o vratku spotřební daně o 0,9-1 mld. Kč v roce 
2017 a o 1,3 až 1,4 mld. Kč v roce 2018 a negativní dopad se promítne i na Státní fond 
dopravní infrastruktury.    
 

Návrh vyhlášky předpokládá zvýšené administrativní náklady spojené s evidencí 
vratky spotřební daně při kombinované živočišné výrobě, v rybníkářství nebo při provádění 
hospodaření v lese, jejichž výši nelze přesně stanovit, které budou osobám 
nebo podnikatelům provádějícím kombinovanou živočišnou výrobu, v rybníkářství 
nebo při provádění hospodaření v lese kompenzovány vratkou spotřební daně.  

 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Předkládaná právní úprava v plné míře respektuje rovnost před zákonem a zákaz 
diskriminace, stejně jako rovnost mužů a žen.  
 
Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 
 Předkládaná právní úprava s sebou nenese žádné změny, které by zasahovaly 
do práva na ochranu soukromí nebo ochranu osobních údajů.  
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 

Předkládaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
 Nepředpokládá se žádný dopad navrhované právní úpravy na bezpečnost 
nebo obranu státu. 
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Rozhodování o provedení RIA 
 

RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad pro hodnocení 
regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 2017 s informací, 
že se RIA provést neukládá. 

 
Zvláštní část 
 
K § 1: 

Ustanovení stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z vybraných 
minerálních olejů spotřebovaných pro čistou rostlinnou výrobu, čistou živočišnou výrobu,  
v kombinované živočišné výrobě, v rybníkářství a při provádění hospodaření v lese  
a odkazuje na přílohu č. 1 této vyhlášky, kde jsou uvedeny vzorce pro výpočet nároku. 

 
K § 2: 

Ustanovení definuje podmínky vedení a náležitosti dokladů, kterými daňový subjekt 
prokazuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů. Nově se upravuje povinnost 
odděleného sledování spotřeby minerálních olejů pro čistou rostlinnou výrobu, čistou 
živočišnou výrobu, kombinovanou živočišnou výrobu, rybníkářství a při provádění 
hospodaření v lese. 

 
Jsou zde stanoveny podmínky vedení evidencí o skutečné spotřebě minerálních olejů 

za činnosti v živočišné výrobě a jejich náležitostí, kde se mimo údaje o celkovém množství 
spotřebovaných minerálních olejů uvádí výše intenzity chovu hospodářských zvířat 
k poslednímu dni zdaňovacího období. Tato je podrobně definována v § 3 a je rozhodující 
pro určení vzorce k výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů dle přílohy 
č. 1 této vyhlášky. 

 
Nárok na vrácení spotřební daně se prokazuje dokladem o prodeji nebo interním 

dokladem, které je třeba vést v časové souslednosti. Tyto doklady, resp. jejich kopie musí být 
i nadále přikládány k daňovému přiznání, aby byl daňový subjekt schopen prokázat vznik 
nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů. Vedení průkazné evidence je nutnou 
podmínkou pro prokázání nároku na vrácení daně. Subjekt je povinen prokázat nárok 
na vrácení daně, který si uplatňuje prostřednictvím daňového přiznání. V případě lesního 
hospodářství se s ohledem na specifický okruh daňových subjektů (nejedná se jen 
o vlastníky lesa, ale i o nájemce a pachtýře lesů a dále o dodavatele lesnických služeb) 
požaduje, aby v evidenci o spotřebě byla uvedena identifikace smluvního vztahu, na jehož 
základě byly práce v lese provedeny. Touto identifikací se rozumí údaj 
o typu smluvního závazku, účastnících smluvního vztahu, datu uzavření smluvního vztahu 
a době, na kterou je smluvní vztah uzavřen. 

 
Místem spotřeby minerálních olejů se v případě rostlinné výroby rozumí označení 

půdního bloku, tak jak je uveden v Registru LPIS. Lze rovněž užívat i místní označení nebo 
jiný identifikátor, pokud daňový subjekt ve své evidenci povede přehled (číselník) na základě 
něhož bude místní označení nebo jiný identifikátor jednoznačně ztotožnitelný s půdním 
blokem. V případě prací prováděných na pozemku jiném než půdním bloku, které souvisejí 
s prací na konkrétním půdním bloku, se považuje za místo spotřeby uvedený půdní blok. 
V případě prací prováděných na pozemku jiném než je půdní blok, které nesouvisejí s prací 
na uvedeném půdním bloku, je místem spotřeby např. adresa statku, katastr či jiná vhodná 
informace. 
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Místem spotřeby se v případě lesního hospodářství eviduje prostřednictvím označení 
lesního majetku (tzv. kód lesního hospodářského celku nebo zařizovacího obvodu) 
a příslušné jednotky prostorového rozdělení lesa, což odpovídá evidenci v aplikaci FLPIS. 
Mimo les se místo spotřeby eviduje prostřednictvím kódu katastrálního území a parcelního 
čísla pozemku, nebo adresy. 

 
Místo spotřeby se v odvětví rybníkářství eviduje prostřednictvím kódu hospodářství 

v rámci schválených produkčních podniků akvakultury (informace je veřejně dostupná 
prostřednictvím evidenčního systému Státní veterinární správy). 

 
K § 3: 

 Je zde stanoven způsob výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat daňového 
subjektu včetně způsobu jejího výpočtu v případě, pokud daňový subjekt nechoval 
hospodářská zvířata po celých posledních 12 měsíců předcházejících zdaňovacímu období. 
U takového daňového subjektu je počet chovaných hospodářských zvířat dán jako 
aritmetický průměr stavů zvířat chovaných k poslednímu dni v kalendářním měsíci 
za příslušný počet měsíců, kdy choval zvířata, bezprostředně předcházejících zdaňovacímu 
období. Do tohoto počtu se zahrnuje i nulový stav zvířat v příslušném měsíci, pokud mu 
předchází měsíc s evidovaným počtem hospodářských zvířat.  

 
 Výše intenzity chovu hospodářských zvířat k poslednímu dni zdaňovacího období 

je rozhodující pro určení vzorce k výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních 
olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě dle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Výše 
intenzity chovu hospodářských zvířat je určena počtem velkých dobytčích jednotek 
na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy. Přepočet počtu chovaných hospodářských 
zvířat na velké dobytčí jednotky se provede podle koeficientů stanovených v příloze č. 2 
k této vyhlášce. Počet daňovým subjektem chovaných hospodářských zvířat je určen 
aritmetickým průměrem stavů zvířat chovaných k poslednímu dni v měsíci za posledních 12 
měsíců předcházejících zdaňovacímu období. 
 
K § 4: 
           Jedná se o zrušovací ustanovení, kterým se ruší vyhláška č. 38/2017 Sb., o způsobu 
výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých 
minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách 
vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími. 
 
K § 5: 

Účinnost návrhu vyhlášky je stanovena shodně s datem nabytí účinnosti  
čl. I bodu 2 zákona č. 453/2016 Sb., kterým se mění zákon č.353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů, tj. 1. července 2017. 

 
V souladu s výše uvedeným zákonem se předpokládá, že k 1. lednu 2019 bude 

vydána nová vyhláška, která v souladu s § 57 zákona o spotřebních daních stanoví způsob 
výpočtu nároku na vrácení spotřební daně, a účinnost této vyhlášky bude v uvedeném 
případě ukončena k 31. prosinci 2018.   
 
K Příloze č. 1: 

Příloha č. 1 stanoví vzorce výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních 
olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) a § 45 odst. 2 písm. j) zákona 
o spotřebních daních spotřebovaných při zemědělské prvovýrobě uvedené v § 57 odst. 3 
zákona a při provádění hospodaření v lese.  
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V části A přílohy č. 1 jsou uvedeny vzorce výpočtu nároku na vrácení spotřební daně 
z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona 
o spotřebních daních spotřebovaných při zemědělské prvovýrobě uvedené v § 57 odst. 3 
zákona a při provádění hospodaření v lese.   

 
V části B přílohy č. 1 jsou uvedeny vzorce výpočtu nároku na vrácení spotřební daně 

z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních 
spotřebovaných při zemědělské prvovýrobě uvedené v § 57 odst. 3 zákona a při provádění 
hospodaření v lese.   

 

Minerální 
olej 

Sazba 
daně 
minerálního 
oleje 

Sazba daně 
přimíchaného 
biopaliva 

Sazba 
daně fosilní 
části 
minerálního 
oleje  

Intenzita 
podpory 

Výše vratky 

1 2 3 4=2-3 5 6=4*5 

§ 45 
odst. 1 
písm. b) 
(B0) 

10 950 
Kč/1 000 l 

0 Kč/1 000 l 10 950 
Kč/1 000 l 

40 % pro čistou 
rostlinnou 
výrobu, 
kombinovanou 
živočišnou 
výrobu 
s intenzitou 
chovu do 0,2, 
rybníkářství a 
hospodaření 
v lese  

4 380 Kč/ 1 000 l pro 
čistou rostlinnou, 
kombinovanou 
živočišnou výrobu 
s intenzitou chovu do 
0,2, rybníkářství a 
hospodaření v lese 

§ 45 
odst. 2 
písm. j) 
(B7) 

10 950  
Kč/1 000 l 

767 Kč/1 000 l 10 183 Kč/ 
1 000 l 

43,01 % pro 
čistou rostlinnou 
výrobu, 
kombinovanou 
živočišnou 
výrobu 
s intenzitou 
chovu do 0,2, 
rybníkářství a 
hospodaření 
v lese 

4 380 Kč/ 1 000 l pro 
čistou rostlinnou 
výrobu, 
kombinovanou 
živočišnou výrobu 
s intenzitou chovu do 
0,2, rybníkářství a 
hospodaření v lese 

 

Minerální 
olej 

Sazba 
daně 
minerálního 
oleje 

Sazba daně 
přimíchaného 
biopaliva 

Sazba 
daně fosilní 
části 
minerálního 
oleje  

Intenzita 
podpory 

Výše vratky 

1 2 3 4=2-3 5 6=4*5 

§ 45 
odst. 2 
písm. c) 
(B30) 

8 515 Kč 
/1 000 l 

850 Kč/1 000 l 7 665 Kč/ 
1 000 l 

57,14 % pro 
čistou rostlinnou 
výrobu, 
kombinovanou 
živočišnou 
výrobu 
s intenzitou 
chovu do 0,2, 
rybníkářství a 

4 380 Kč/ 1 000 l pro 
čistou rostlinnou 
výrobu, 
kombinovanou 
živočišnou výrobu 
s intenzitou chovu do 
0,2, rybníkářství a 
hospodaření v lese   

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMMJD5TS)

aspi://module='ASPI'&link='353/2003%20Sb.%252345'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='353/2003%20Sb.%252345'&ucin-k-dni='30.12.9999'


10 

 

hospodaření 
v lese  

§ 45 
odst. 1 
písm. b) 
(B0) 

10 950 
Kč/1 000 l 

0 Kč/1 000 l 10 950 
Kč/1 000 l 

86,75 % pro 
čistou, nebo 
kombinovanou 
živočišnou 
výrobu s 
intenzitou chovu 
nad 0,4 

9 500 Kč/1 000 l pro 
čistou, nebo 
kombinovanou 
živočišnou výrobu s 
intenzitou chovu nad 
0,4 
 

§ 45 
odst. 2 
písm. j) 
(B7) 

10 950  
Kč/1 000 l 

767 Kč/1 000 l 10 183 Kč/ 
1 000 l 

93,29 % pro 
čistou, nebo 
kombinovanou 
živočišnou 
výrobu s 
intenzitou chovu 
nad 0,4 
 

9 500 Kč/1 000 l pro 
čistou, nebo 
kombinovanou 
živočišnou výrobu s 
intenzitou chovu nad 
0,4 
 

§ 45 
odst. 2 
písm. c) 
(B30) 

8 515 Kč 
/1 000 l 

850 Kč/1 000 l 7 665 Kč/ 
1 000 l 

91,32 % pro 
čistou, nebo 
kombinovanou 
živočišnou 
výrobu s 
intenzitou chovu 
nad 0,4 
 

7 000 Kč/1 000 l pro 
čistou, nebo 
kombinovanou 
živočišnou výrobu s 
intenzitou chovu nad 
0,4 
 

 
 

Minerální 
olej 

Sazba 
daně 
minerálního 
oleje 

Sazba daně 
přimíchaného 
biopaliva 

Sazba 
daně fosilní 
části 
minerálního 
oleje  

Intenzita 
podpory 

Výše vratky 

1 2 3 4=2-3 5 6=4*5 

§ 45 
odst. 1 
písm. b) 
(B0) 

10 950 
Kč/1 000 l 

0 Kč/1 000 l 10 950 
Kč/1 000 l 

63,37 % pro 
kombinovanou 
živočišnou 
výrobu 
s intenzitou 
chovu nad 0,2 
do 0,4 

6 940 Kč/ 1 000 l pro 
kombinovanou 
živočišnou výrobu 
s intenzitou chovu nad 
0,2 do 0,4 

§ 45 
odst. 2 
písm. j) 
(B7) 

10 950  
Kč/1 000 l 

767 Kč/1 000 l 10 183 Kč/ 
1 000 l 

68,15 % pro 
kombinovanou 
živočišnou 
výrobu 
s intenzitou 
chovu nad 0,2 
do 0,4 

6 940 Kč/ 1 000 l pro 
kombinovanou 
živočišnou výrobu 
s intenzitou chovu nad 
0,2 do 0,4 

§ 45 
odst. 2 
písm. c) 
(B30) 

8 515 Kč 
/1 000 l 

850 Kč/1 000 l 7 665 Kč/ 
1 000 l 

74,23 % pro 
kombinovanou 
živočišnou 
výrobu 
s intenzitou 
chovu nad 0,2 
do 0,4 

5 690 Kč/ 1 000 l pro 
kombinovanou 
živočišnou výrobu 
s intenzitou chovu nad 
0,2 do 0,4 
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K příloze č. 2: 
Jsou zde stanoveny přepočítávací koeficienty jednotlivých druhů či kategorií 

hospodářských zvířat pro přepočet daňovým subjektem chovaných kusů zvířat na velké 
dobytčí jednotky podle § 3 této vyhlášky. Velké dobytčí jednotky jsou následně použity 
k výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat daňového subjektu. 
 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), stanovuje přepočítávací 
koeficienty ve své příloze II. V tomto předpise chybí kategorie běžců, ale jsou stanovena 
pravidla pro přidání další kategorie. Navržený koeficient pro běžce byl stanoven  
v dokumentu Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, části stanovující specifické podmínky 
pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 3. kolo příjmu 
žádostí uveřejněné Ministerstvem zemědělství pod č.j.: 917/2017-MZE-14112. I v tomto bodě 
je tedy plná slučitelnost s právem Evropské unie. 
 

Jedná se o koeficienty velkých dobytčích jednotek, které jsou v rámci dotací a podpor 
do zemědělské výroby používány pro přímý výpočet dotací či zjištění intenzity chovu 
hospodářských zvířat pro určení plnění stanovených podmínek k poskytnutí dotací. 
Pro chovatele hospodářských zvířat se nejedná o novou skutečnost, ale již dlouhodobě 
používanou záležitost. 
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