
VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě  
a při provádění hospodaření v lese  
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
31. března 2017, č.j. 10487/2017-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 25. dubna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 
           

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Zásadní připomínky: 
1. K § 2: V § 2 odst. 3 písm. c) a odst. 7 písm. d) se 

požaduje část věty za středníkem upravit takto: „tento 
údaj se uvádí souhrnně za minerální oleje uvedené v 
§ 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť 
za minerální olej uvedený v § 45 odst. 2 písm. c).“. 
Odůvodnění: Navrhuje se upravit část znění 
příslušných písmen za středníkem, neboť je 
dostačující, aby se údaje evidovaly v závislosti na 
příslušné výši vratky daně, která se pro minerální 
oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 
písm. j) shoduje. 

2. K § 2: Požaduje se rozšířit rozsah evidence dle § 2 
odst. 4 návrhu vyhlášky takto: 
 „(4) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních 
olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. b) 
zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období 
uvádí 
a) počet a druh chovaných hospodářských zvířat, tak 
jak jsou evidována v informačním systému ústřední 
evidence nebo registru koní v hospodářství vedeném 
v informačním systému ústřední evidence, k 
poslednímu dni v kalendářním měsíci a  

Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl upraven dle připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno – vysvětleno. 
Evidence údaje o počtu chovaných zvířat je oproti 
znění dosavadní vyhlášky vypuštěna, protože 
pracovníci Celní správy ČR budou mít umožněn 
přístup do elektronické databáze ústřední 
evidence zvířat. 
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b) údaj o celkovém množství spotřebovaných 
minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), 
§ 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních 
daních; tento údaj se uvádí souhrnně za minerální 
oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 
písm. j) a zvlášť za minerální olej uvedený v § 45 
odst. 2 písm. c).“. 
Odůvodnění: Původní návrh rozsahu evidence, kdy 
zde bylo uvedeno pouze množství spotřebovaných 
minerálních olejů, je nedostatečný; ostatně tento údaj 
je uveden ve formuláři daňového přiznání. Po 
zpřístupnění informačního systému obsahujícího 
stavy zvířat Celní správě lze konstatovat, že tato 
podmínka bude plněna prostřednictvím tohoto 
systému, avšak je-li počet chovaných zvířat součástí 
kalkulace nároku na vrácení, což součást výpočtu 
intenzity chovu je, pak musí být evidován. 
Dále se navrhuje upravit část znění písmene b) za 
středníkem, neboť je dostačující, aby se údaje 
evidovaly v závislosti na příslušné výši vratky daně, 
která se pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 
písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. j) shoduje. 

3. K § 2: V § 2 odst. 7 se požaduje písmeno a) vypustit. 
Odůvodnění: Není potřeba v evidenci uvádět 
vlastníka pozemku nebo osobu obhospodařující lesní 
pozemek z jiného právního důvody. Tyto údaje by 
měly být zřejmé z fLPISu nebo katastru nemovitostí, 
do nichž bude mít správce daně přístup.   

4. K § 2 a k odůvodnění: Požaduje se vyjasnit, co se 
rozumí identifikací smluvního vztahu, a toto doplnit do 
odůvodnění. 

5. K § 2: V případě kombinované zemědělské 
prvovýroby by měl subjekt v rámci rostlinné výroby 
vést v evidenci stejné údaje jako subjekt s čistě 
rostlinnou výrobou. V opačném případě by vznikl 
neodůvodněný rozdíl v povinnostech mezi subjekty 
s kombinovanou a čistě rostlinnou výrobou a rovněž 

Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl upraven dle připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl upraven dle připomínky. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky i odůvodnění návrhu vyhlášky bylo 
upraveno dle připomínky. 
Částečně akceptováno - vysvětleno. 
Návrh vyhlášky byl doplněn dle připomínky. 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMMJD84A)



 3 

významně by se snižovaly kontrolní možnosti správce 
daně. Obdobné platí pro živočišnou výrobu zejména 
v duchu výše uvedené zásadní připomínky.  
Taktéž je nutné upozornit, že pokud by subjekty vedly 
evidenci v rozsahu navrhovaném vyhláškou, lze 
očekávat, že obzvláště menší subjekty a zejména 
subjekty, které nevedou účetnictví, nýbrž pouze 
účetní evidenci, nebudou schopny prokázat 
oprávněnost nároku, neboť nebudou mít prokázáno, 
na jaké činnosti minerální oleje spotřebovaly. 
Z tohoto důvodu se požaduje vypuštění § 2 odst. 5 
návrhu vyhlášky, které zakládá rozdíly ve vedení 
evidence mezi jednotlivými subjekty. V případě 
kombinované živočišné výroby tedy subjekty povedou 
evidenci dle § 2 odst. 3 a evidenci dle § 2 odst. 4 ve 
znění uplatněné připomínky. 
 
 
 
 

6. K § 3 odst. 2:  Dle názoru Ministerstva financí by 
mělo být do aritmetického průměru počtu chovaných 
hospodářských zvířat započítáno i zdaňovací období, 
za které je daňové přiznání podáváno. Dopady jsou 
například na nové subjekty, kdy subjekt nakoupil 
stádo například v lednu 2018, daňové přiznání za 
leden podá v únoru, ale jeho průměrný počet zvířat 
bude 0 (stav k 31. prosinci 2017). Také výměra půdy 
je počítána k poslednímu dni zdaňovacího období. 
Dále by mělo být zcela jednoznačně uvedeno 
(například v odůvodnění), jak bude intenzita 
vypočítávána u subjektů, které v rámci jednoho 
zdaňovacího období (například leden 2018) 
pozbydou veškerá zvířata, a v rámci dalšího období 
(například březen 2018) stádo nabydou. Bude se v 
systému jednat o nové subjekty (průměr bude počítán 
opět za poslední měsíc), nebo to nebudou v systému 

Vypuštění odst. 5 v § 2 dle požadavku posledního 
odstavce připomínky nelze akceptovat, protože 
právě tento odstavec je podstatou této nové 
vyhlášky, kdy se výše vratky spotřební daně (3 
hladiny) odvíjí od intenzity chovu hospodářských 
zvířat v podnicích s kombinovanou zemědělskou 
výrobou, která zahrnuje společně rostlinnou (RV) i 
živočišnou (ŽV) výrobu dohromady. Požadavek na 
doplnění evidence místa spotřeby nafty a druhu 
vykonávané práce dle úvodu připomínky taktéž 
nelze akceptovat, protože odst. 5 neřeší zvlášť 
spotřebu nafty v RV. Jedná se o společnou 
spotřebu RV i ŽV samozřejmě za dodržení 
povolených činností, které se ani v současném 
znění vyhlášky v ŽV neevidují. Dle odst. 5 se 
nerozlišuje, kolik nafty bylo spotřebováno v rámci 
RV či ŽV – sazba vratky je na všechny činnosti 
spadající pod § 57 odst. 3 písm. a) i b) zákona na 
všechnu naftu stejná. 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Z důvodu chodu databáze ústřední evidence 
zvířat, která pracuje na pravidlech shodných pro 
celou EU, existuje určité zpoždění v hlášení údajů 
o počtu a pohybech zvířat. Nejzávažnějším je fakt, 
že povinnost zaslat hlášení  pro chovatele 
skupinově evidovaných zvířat je do 10. dne 
následujícího měsíce a toto hlášení má být 
ústřední evidencí zvířat zpracováno u prasat do 
20. dne následujícího měsíce a u drůbeže do 15 
pracovních dnů od data doručení. Navíc je třeba z 
databáze chovateli všech, tedy i individuálně 
evidovaných zvířat, opravit určitou chybovost, což 
s sebou opět přináší určitou časovou prodlevu. 
Proto je v návrhu vyhlášky uvedený termín z 
důvodu, že se jedná o finanční prostředky, jako 
nejdříve reálný. K uvedenému případu leden 2018 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMMJD84A)



 4 

nové subjekty a za příslušné měsíce (leden 2018, 
únor 2018) „proluky“ se jim bude do průměru počítat 
hodnota 0?  
 
 
Systém také není zcela symetrický. Zatímco se 
subjektu zvýší intenzita prakticky okamžitě po nákupu 
zvířat, při výrazném prodeji zvířat se hodnota 
intenzity bude snižovat postupně, tedy zvýšenou 
vratku bude moci subjekt žádat teoreticky i několik 
měsíců poté, co došlo k prodeji. To by mohlo podnítit 
spekulativní chování subjektů. 
 
 
 
 
 
 

7. K příloze č. 2: V příloze č. 2 se v tabulce koeficientů 
u údaje „ovce a kozy ve věku nad 1 rok“ požaduje 
vypustit slova „ve věku nad 1 rok“.  
Odůvodnění: Chovatelé ovcí a koz mladších 1 roku 
věku by tyto nemohli zahrnout do výpočtu intenzity 
chovu.   
 
 

8. K odůvodnění: Odůvodnění § 2 se požaduje upravit 
tak, aby bylo zřejmé, že průkazná evidence je vedle 
dokladů nutnou podmínkou pro prokázání nároku na 
vrácení daně. Zároveň se požaduje do odůvodnění 
doplnit, že nárok na vrácení daně, který si daňový 
subjekt uplatňuje prostřednictvím daňového přiznání, 
musí prokázat, tedy že důkazní břemeno leží 
primárně na daňovém subjektu. 

9. K odůvodnění: Odůvodnění § 2 odst. 7 se požaduje 
doplnit tak, aby bylo zřejmé, co budou daňové 
subjekty uvádět v rámci místa spotřeby minerálních 

– skutečně v daném prvním měsíci naskladnění 
chovatel bude mít intenzitu 0. Určitá intenzita 
chovu mu naběhne až další kalendářní měsíc.  
 
 
U podniků, které započaly s chovem zvířat či jej 
přerušily nebo jej ukončily v průběhu předchozích 
12 měsíců, či měly při turnusových chovech právě 
k poslednímu dni v měsíci nulové či nízké stavy je 
způsob výpočtu uveden v § 3 odst. 2. Spekulativní 
chování podniků je eliminováno určitými pravidly 
ústřední evidence a nastaveným způsobem 
kontrol České plemenářské inspekce, protože na 
databází ústřední evidence zvířat je založen 
systém poskytování evropských a národních 
dotací včetně určování tržní hodnoty plemenných 
či chovných zvířat a včetně veterinárního určování 
nákazových situací apod. 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Jedná se o jednotné stanovení koeficientů pro 
přepočet na VDJ dle pravidel EU, využívaných pro 
mnoho dalších souvislostí např. v Přímých 
platbách, či dotacích PRV. Ovce a kozy ve věku 
do 1 roku nejsou vůbec započítávány. V rámci 
jednotnosti systému nelze zavádět nový druh 
koeficientu. 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo doplněno dle 
připomínky. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo doplněno dle 
připomínky. 
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olejů, tedy zda se jedná o půdní blok či jinou 
identifikaci příslušného místa spotřeby. Toto doplnění 
se požaduje uvést i v případě ostatních evidencí. 
 

Připomínky:  
1. K § 2: Upozorňuje se na nadměrný počet odstavců, 

kterých by dle čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády nemělo být více než 6. 

2. K § 2: V § 2 odst. 2 návrhu vyhlášky se z důvodu 
sjednocení terminologie doporučuje za slovo „při“ 
vložit slovo „provádění“.  Totéž platí pro úvodní část 
ustanovení § 2 odst. 7 návrhu vyhlášky. 

3. K § 2: V § 2 odst. 7 se doporučuje za na konci 
písmene c) doplnit chybějící čárku. 

4. K § 3: V § 3 je třeba v souladu s čl. 43 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády nahradit slovo „dvě“ 
arabským číslem. 

5. K § 3: V § 3 odst. 1 větě první se doporučuje pro 
nadbytečnost odstranit čárku za slovem „zvířat“. 

6. K § 3: V § 3 odst. 1 se upravuje zaokrouhlení 
intenzity chovu hospodářských zvířat, a to na dvě 
desetinná místa. Ke zvážení se dává, zda má smysl 
toto zaokrouhlení, když hodnota intenzity chovu jako 
samotné číslo se nebude ani v evidenci, ani v rámci 
daňového přiznání uvádět. Případně lze zvážit 
zaokrouhlení na dvě desetinná místa nahoru.  
Ustanovení § 57 odst. 6 zákona o spotřebních daních 
při určení intenzity chovu vychází z hodnoty 
zaokrouhlené na jedno desetinné místo. 
Zaokrouhlením na dvě desetinná místa nahoru je 
subjekt zařazen do správného rozmezí intenzity 
chovu (§ 57 odst. 6 bod 1 až 3 zákona o spotřebních 
daních).  
Příklad zaokrouhlení:  
-   Intenzita chovu 0,204 by byla dle zaokrouhlení 

na dvě desetinná místa: 0,20; tzn. je v bodě 1 do 
0,2, přestože je ve skutečnosti s intenzitou chovu 

 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Návrh vyhlášky nelze upravit dle připomínky. 
 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl doplněn dle připomínky. 
 
 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl upraven dle připomínky. 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl upraven dle připomínky. 
 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl upraven dle připomínky. 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Intenzita chovu se uvádí dle § 2 odst. 5 a je 
rozhodující pro sazbu vratky spotřební daně dle 
intenzity chovu – 3 hladiny. 
 
Akceptováno. 
Zaokrouhlení intenzity chovu (§ 3 odst. 1) nahoru 
je pro chovatele zvířat spravedlivější než 
matematické zaokrouhlení – jedná se o 
spravedlivé určení sazby vratky spotřební daně. 
Zaokrouhlení u § 3 odst. 2 a 3 bude však prosté 
matematické z důvodu zkrácení nekonečně 
dlouhých řetězců čísel ve výpočtech. 
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nad 0,2. 
-   Intenzita chovu 0,204 by byla dle zaokrouhlení 

na dvě desetinná místa nahoru: 0,21; tzn. je v 
bodě 2, v intenzitě chovu nad 0,2 do 0,4. 

7. K § 3: V § 3 odst. 2 větě poslední se doporučuje 
sjednotit text s větou první daného ustanovení a s 
podobným ustanovením dle § 3 odst. 3 návrhu 
vyhlášky, tedy slovo „Průměrný počet“ nahradit slovy 
„Počet daňovým subjektem“. 

8. K příloze č. 1: V bodu I (1.) přílohy č. 1 se 
doporučuje slova „a při“ nahradit slovy „nebo při“ a 
upřesnit, že se jedná o „provádění“ hospodaření 
v lese. 

9. K příloze č. 1: V bodu II (1.) přílohy č. 1 se 
doporučuje slova „nebo a“ nahradit slovy „nebo při“ a 
upřesnit, že se jedná o „provádění“ hospodaření 
v lese. 

10. K příloze č. 1: Ve vysvětlivkách v příloze č. 1 se 
v rámci vysvětlení písmene B doporučuje spojku „a“ 
nahradit spojkou „nebo“ a na konci tohoto vysvětlení 
vypustit nadbytečné slovo „nebo“. 

11. K příloze č. 2: V tabulce přílohy č. 2 se doporučuje 
uvést slovo „Běžci“ s malým počátečním písmenem. 
 

12. K odůvodnění: Odůvodnění se doporučuje upravit 
tak, aby zdůvodňovalo veškerá ustanovení 
paragrafovaného textu. Jako příklad chybějícího 
odůvodnění lze uvést např. ustanovení § 3 odst. 2, 
kde absentuje zdůvodnění výpočtu počtem daňových 
subjektů chovaných hospodářských zvířat v případě 
nového zemědělce.  

13. K odůvodnění: Do odůvodnění, části 
„Předpokládaný hospodářský a finanční dopad…“ se 
doporučuje doplnit informaci o tom, že 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 příjmy 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl upraven dle připomínky. 
 
 
 
Akceptováno. 
Příloha č. 1 návrhu vyhlášky byla doplněna dle 
připomínky. 
 
Akceptováno. 
Příloha č. 1 návrhu vyhlášky byla upravena dle 
připomínky. 
 
Akceptováno. 
Příloha č. 1 návrhu vyhlášky byla upravena dle 
připomínky. 
 
Akceptováno. 
Příloha č. 2 návrhu vyhlášky byla upravena dle 
připomínky. 
Akceptováno. 
Návrh odůvodnění byl upraven dle připomínky. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo doplněno dle 
připomínky. 
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státního rozpočtu o vratku spotřební daně a negativní 
dopad se promítne i na Státní fond dopravní 
infrastruktury.  

14. K odůvodnění: V odůvodnění v části 
„Předpokládaný hospodářský a finanční dopad…“ a v 
předkládací zprávě se uvádí „Návrh vyhlášky 
předpokládá zvýšené administrativní náklady spojené 
s evidencí vratky spotřební daně…, jejichž výši nelze 
přesně stanovit…“. Dle názoru Ministerstva financí by 
bylo velice vhodné do odůvodnění a předkládací 
zprávy odhad výše zmíněného dopadu doplnit. 
Ministerstvo zemědělství by mělo mít představu 
o předpokládané celkové výši tohoto dopadu.  

15. K odůvodnění: V odůvodnění na straně 5 se uvádí: 
„Vrácení spotřební daně osobám provádějícím 
rybníkářství podpoří mimoprodukční funkce 
rybníkářství (zejména funkce vodohospodářské, 
krajinotvorné a retenční) a prostřednictvím snížení 
provozních nákladů rovněž posílí investice do 
šetrných technologií v péči o spravovaná vodní díla v 
České republice a přispěje rovněž k udržení 
funkčnosti vodních děl a ke zvýšení 
konkurenceschopnosti subjektů podnikajících v 
akvakultuře v České republice.“ a dále: „Vrácení 
spotřební daně osobám provádějícím hospodaření v 
lese podpoří mimoprodukční funkce lesa (zejména 
funkce vodoochranné, půdoochranné, klimatické 
a sekvestrační) prostřednictvím snížení provozních 
nákladů a rovněž posílí investice do šetrných 
pěstebních a těžebních postupů a technologií v 
České republice.“ Vrácení spotřební daně sníží 
provozní náklady zmíněným osobám. Na jejich 
uvážení pak bude, jak s ušetřenými finančními 
prostředky naloží. Nelze tedy předjímat názor, že tyto 
prostředky budou použity ve prospěch 
mimoprodukčních funkcí zmíněných v odůvodnění. 
Doporučujeme tedy v tomto ohledu upravit v 

 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Administrativní náklady zemědělských podnikatelů 
v živočišné výrobě, související návrhem vyhlášky, 
nelze přesně stanovit z důvodu jejich rozdílné výše 
pro jednotlivé podnikatele. Uvedené 
administrativní náklady zahrnují zejména náklady 
na kopírování dokladů a tvorbu evidencí 
souvisejících s uplatněním vratky spotřební daně. 
   
 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo upraveno dle 
připomínky. 
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odůvodnění výše uvedené odstavce.  
16. K odůvodnění: V odůvodnění na straně 3 v prvním 

odstavci se doporučuje slovo „zaplacené“ nahradit 
slovem „zaplacených“.  

17. K odůvodnění: V odůvodnění na straně 3 ve třetím 
odstavci se požaduje slova „u kombinované živočišné 
výroby,“ odstranit. Tvrzení je zavádějící, daňové 
zvýhodnění kombinované živočišné výroby je od 1. 
března 2017 umožněno. Vratky jsou pouze 
aplikovány zvlášť za živočišnou a zvlášť za rostlinnou 
výrobu. 

18. K odůvodnění: V odůvodnění na straně 4 
v předposledním odstavci se doporučuje slovo 
„použit“ nahradit slovem „použít“.   

19. K odůvodnění: V odůvodnění § 2 se doporučuje 
slova „Je zde stanovena evidence“ nahradit slovy 
„Jsou zde stanoveny podmínky vedení evidencí a 
jejich náležitosti“.  

20. K odůvodnění: V odůvodnění k příloze č. 1 se 
doporučuje v uvedené tabulce vypustit řádky 7 – 9, 
neboť jejich obsah je zapracován již v řádcích 1 – 3. 

 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo upraveno dle 
připomínky. 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo upraveno dle 
připomínky. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo upraveno dle 
připomínky. 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo upraveno dle 
připomínky. 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo upraveno dle 
připomínky. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

Doporučující připomínky: 
1. Obecně k návrhu vyhlášky 
Navrhujeme, aby pro účely evidence byl dostačující 

pouze jeden doklad o záznamu pohonných hmot v úložišti, 
a to i pro různé činnosti vykonávané v různých časových 
obdobích různými pracovními stroji, pro které se odebírají 
pohonné hmoty z úložiště. 
 
Odůvodnění: Není zřejmé, jak budou v praxi řešeny např. 
případy závozu 20 000 litrů motorové nafty do úložiště, ze 
kterého si příslušný subjekt postupně čerpá naftu do 
pracovních strojů. Bude požadováno předložit i odběrné 

 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Součástí evidencí dle vyhlášky nejsou interní 
doklady, které se nedokládají ani k daňovým 
přiznáním. Evidovat se musí skutečná spotřeba 
minerálních olejů za zdaňovací období.  
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lístky z tohoto úložiště? Pokud ano, s jakými povinnými 
záznamy? 
Pokud by se měla provádět evidence i na postupné 
odebírání pohonných hmot z úložiště pro účely 
vykonávaných činností, neúměrně by tato navazující 
evidence administrativně zatížila dotčené subjekty. 

2. K § 2 odst. 7 písm. d) 
 
Doporučujeme upřesnit, zda se bude evidovat pouze 

celková spotřeba minerálních olejů nebo spotřeba podle 
jednotlivých podskupin (bionafta, standardní nafta 
s obsahem biosložky, spotřeba celková všech středních 
olejů a těžkých plynových olejů uvedených pod kódy 
nomenklatury 27101911 až 27101949).  

 
 
 
 
 
 
Neakceptováno- vysvětleno. 
 
Pro účely vratky spotřební daně se musí evidovat  
celková spotřeba minerálních olejů za zdaňovací 
období souhrnně za minerální oleje uvedené v § 
45 odst.1.písm.b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť 
za minerální olej uvedený v § 45 odst.2.písm.c) 
zákona o spotřebních daních. Spotřeba 
minerálních olejů se nemusí evidovat podle 
jednotlivých kódů nomenklatur.  
 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

Bez připomínek.  

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K úvodní větě: 
 Doporučujeme vypustit slova „zákona o 
spotřebních daních“. 
 
K § 2 odst. 7 písm. c): 
 Doporučujeme text písmene c) ukončit čárkou. 
 
 

 
Akceptováno.  
Ve vyhlášce č. 38/2017 Sb. též není uveden zákon 
o spotřebních daních. 
 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl upraven dle připomínky. 
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K § 3 odst. 1: 
 Navrhujeme vypustit čárku za slovem „zvířat“. 
K příloze č. 1 – bodu I. podbodu 2.: 
 Doporučujeme ve spojení „§ 57 odst. 3 písm. a) a 
b)“ nahradit spojku „a“ spojkou „nebo“. Obdobnou 
připomínku pak uplatňujeme i k bodu II. podbodu 2. přílohy 
č. 1. 
 
 
K příloze č. 1 – bodu II. podbodu 1.: 
 Dáváme na zvážení, zda spojka „nebo“ za 
číslovkou „0,2“ není nadbytečná. 
 
K příloze č. 1 – vysvětlivce B: 
 Z důvodu nadbytečnosti navrhujeme na konci textu 
odstranit spojku „nebo“. 
 
K příloze č. 2:  
 Slovo „Běžci“ navrhujeme za účelem dodržení 
jednotné formy psát s malým počátečním písmenem. 
 

Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl upraven dle připomínky. 
Neakceptováno- vysvětleno. 
V částech návrhu vyhlášky uvedených  
v připomínce se hovoří o tzv. „kombinované 
živočišné výrobě“, tedy zemědělský podnikatel 
musí mít současně rostlinnou a živočišnou výrobu 
zároveň. 
 
Neakceptováno. 
Vypořádání připomínky se uvádí ve vypořádání 
doporučující připomínky Ministerstva financí č. 9. 
 
Akceptováno. 
Příloha č. 1 návrhu vyhlášky byla upravena dle 
připomínky. 
 
Akceptováno. 
Příloha č. 2 návrhu vyhlášky byla upravena dle 
připomínky. 
 

Ministerstvo zahraničních věcí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – místopředseda 
vlády pro vědu, výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – ministr pro lidská 
práva, rovné příležitosti a 
legislativu a předseda LRV 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – vedoucí Úřadu 
vlády  

Bez připomínek. 
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Úřad vlády – odbor 
kompatibility 
 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální 

náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem 
EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 
 
Zásadní připomínky: 
1. Podle obecné části odůvodnění představuje návrh 

vyhlášky transpozici směrnice 2003/96/ES. Nicméně 
s ohledem na předmět vyhlášky a jeho odůvodnění 
představuje návrh vyhlášky rovněž adaptaci na 
nařízení EU č. 651/2014 a č. 1388/2014 a je tedy 
nutné v tomto směru upravit i odůvodnění návrhu 
vyhlášky. 

 
 
 
 
 

2. Ve vztahu ke směrnici 2003/96/ES není postupováno 
podle přílohy č. 5 LPV, a to co se týče podtržení a 
označení celexovým číslem transpozičních ustanovení. 

Co se týče nařízení EU č. 651/2014 a č. 
1388/2014, není postupováno podle přílohy č. 5 LPV 
vůbec a ani nejsou přiloženy relevantní srovnávací 
tabulky. 

Výše uvedené nedostatky je nutno napravit. 
 

3. Co se týče směrnice 2003/96/ES, je vhodné doplnit 
do rozdílové tabulky i tabulku B z její přílohy č. I.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Odůvodnění je zpracováno v souladu 
s vypořádáním připomínek odboru kompatibility 
Úřadu vlády k předchozímu návrhu vyhlášky 
(vyhláška č. 328/2017 Sb.) Navrhovaná vyhláška 
pouze k 1. červenci 2017 nahradí stávající 
vyhlášku. Jedná se tedy stejně jako u stávající  
vyhlášky o implementaci Směrnice Rady 
2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění 
struktura rámcových předpisů Společenství  
o zdanění energetických produktů a elektřiny. 

 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Návrh je zpracován v souladu s čl. 5 LPV – 
podtržen vzorce k výpočtu nároku na vrácení 
spotřební daně z minerálních olejů 
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při 
provádění hospodaření v lese uvedené v příloze č. 
1 a jsou označeny celexovým číslem.   

 

Neakceptováno – vysvětleno. 
V rozdílové tabulce jsou uvedeny hodnoty 
z tabulky:  

Tabulka B. - Minimální úrovně zdanění 
uplatnitelné na pohonné hmoty používané pro 
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Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU:  
  
 Návrhu vyhlášky se týká: 

– čl. 107 a násl. SFEU, 
– 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 

účely stanovené v čl. 8 odst. 2 
Plynový olej 
(v eurech na 1 000 l) 
Kódy KN 2710 19 41 až 2710 19 49 
21  
Petrolej 
(v eurech na 1 000 l) 
Kódy KN 2710 19 21 a 2710 19 25 
21 
Zkapalnělý plyn (LPG) 
(v eurech na 1 000 l) 
Kódy KN 2711 12 11 až 2711 19 00 
41 
Zemní plyn 
(v eurech na gigajoule spalného tepla) 
Kódy KN 2711 11 00 a 2711 21 00 
0,3 
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Společenství o zdanění energetických produktů a 
elektřiny a  

– blokové výjimky č. SA.47430 (2017/X) a č. 
SA.47415 (2017/X). 

 
Připomínky a případné návrhy změn: 
 
Doporučující připomínky: 
K § 3 odst. 1 
 Doporučujeme vypustit čárku za slovem „zvířat“. 
 
K bodu I. a II. přílohy č. 1 
 Doporučujeme ve spojení „§ 57 odst. 3 písm. a) a 
b)“ nahradit spojku „a“ spojkou „nebo“. 
 
 
 
 
 
K příloze č. 1 bod II. podbod 1. 
 Doporučujeme vypustit třetí výskyt spojky „nebo“. 
 
K příloze č. 1 – Vysvětlivka B 
 Doporučujeme vypustit spojku „nebo“. 
 
V rámci formální kontroly materiálu byly zjištěny formální 
nedostatky, pokud jde o vykazování slučitelnosti právních 
předpisů s právem Evropské unie, které jsou uvedeny níže 
formou poznámek u jednotlivých návrhů. Prosíme o 
zvážení zapracování těchto poznámek při dalším 
zpracování materiálu. 
 
Při úpravě výkaznictví je nutné mít především na paměti, 
že každé podtržené ustanovení v textu návrhu musí být 
obsaženo v rozdílové tabulce a musí být k němu přiřazeno 
konkrétní ustanovení předpisu EU (včetně celexu), které 
implementuje, resp. v příslušné srovnávací tabulce musí 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl upraven dle připomínky. 
 
Neakceptováno- vysvětleno. 
V částech návrhu vyhlášky uvedených  
v připomínce se hovoří o tzv. „kombinované 
živočišné výrobě“, tedy o vybraných oblastech 
živočišné výroby v závislosti na intenzitě chovu 
hospodářských zvířat kombinovaných s rostlinnou 
výrobou. 
 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl upraven dle připomínky. 
 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl upraven dle připomínky. 
 
Akceptováno. 
Srovnávací a rozdílová tabulka byla upravena dle 
připomínky. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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být u takového ustanovení předpisu EU uvedeno 
identifikační číslo předkládaného návrhu. Uvedené je třeba 
mít na paměti i při každé změně materiálu.  
 
Zároveň pro úplnost doplňuji, ze ST doprovázející materiál 
by měly odpovídat ST vloženým do databáze ISAP.  
 
Jedná se o:  
 
návrh vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení 
spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v 
zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v 
lese (ID 8900):  
- k RT:  u čl. 8 směrnice je nakopírována část textu z 
článku 11 směrnice (od slov "Z organizačního hlediska 
představuje..." až do "...zdanění na obchodní použití.")  
- k ST ke směrnici celex 32003L0096:  ST v ISAP je stejná 
jako ST v EKLEP, v ST chybí ID. 
 
Závěr: 

Návrh vyhlášky se jeví jako plně slučitelný s 
právem EU. Technické parametry návrhu nebyly 
posuzovány.  

Formální nedostatky návrhu je nutné napravit. 
Je vhodné, aby předkladatel zapracoval 

doporučující připomínky. 
 
 

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek. 
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Hospodářská komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní úřad 

 

Doporučující připomínky: 
1. K § 3 odst. 1 
Doporučujeme vypustit čárku za slovem „zvířat“. 
 
2. K příloze č. 1 části II. 
Doporučujeme vypustit poslední slovo „nebo“ v textu pod 
bodem 1. a slovo „nebo“ na konci vysvětlivky B. 
 

 
Akceptováno.  
Návrh vyhlášky byl upraven dle připomínky. 
 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl upraven dle připomínky. 

Svaz měst a obcí ČR 
 

Doporučující připomínka: 
K § 2 odst. 7 písm. b) 
I přesto, že návrh vyhlášky, která specifikuje a upravuje 
způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních 
olejů v zemědělské prvovýrobě a při hospodaření v lese 
vítáme a považujeme ho za velmi potřebný, obáváme se, 
že postup zde uvedený může přinést zvýšené 
administrativní náklady spojené s evidencí vratky 
spotřební daně, které by znamenalo nepřiměřenou 
administrativní a tím i finanční zátěž zejména pro malé 
subjekty hospodařící v lese. 
Naše připomínka směřuje k § 2 odst. 7 písm. b) „místo 
spotřeby minerálních olejů“. Vyhláška totiž blíže 
nespecifikuje „místo spotřeby“. Z důvodu nižší 
administrativní zátěže je zapotřebí, aby se jednalo o 
nejsnadněji uchopitelnou administrativní jednotku, v 
našem případě o lesní hospodářský celek. Protože pokud 
by tím měla být jakákoliv nižší jednotka prostorového 
rozdělení lesa, tak v návaznosti na další bod, tj. písmeno 
c) „druh vykonávané práce“ by se z vratky části spotřební 
daně spotřebované při provádění hospodaření v lese stal 
nesmírně složitý administrativní proces, uvážíme-li široký 
soubor pěstebních činností v lesním hospodářství. Ke 
značnému zjednodušení by došlo za předpokladu, že by v 

 
Neakceptováno, vysvětleno. 
Návrh vyhlášky stanoví jen nezbytný rozsah 
evidence spotřeby nafty. Konkrétní způsob 
evidence místa a činnosti není vyhláškou stanoven 
a žadatel ji vede náležitým způsobem tak, aby 
daňový správce způsob vedení evidence 
akceptoval (zejména ve smyslu možnosti 
posouzení nároku na vratku). 
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bodě c) byla doplněna specifikace druhu vykonávané 
práce na: „pěstební činnost/těžební činnost/přidružená 
lesnická výroba/práce celospolečenského významu. 
 

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

 
 
Vypracoval: JUDr. Pavel Novák 
                    Ing. Stanislav Hofman  
V Praze dne 19. května 2017 
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