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III. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1 Název 
 

Návrh vyhlášky 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. 
 
1.2 Definice problému 

 
Důvodem předložení navrhované právní úpravy je úprava způsobu výpočtu nároku na 

vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů 
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě v souladu s návrhem zákona, kterým se mění 
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, který  
v současné době projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (sněmovní 
tisk č. 839). Návrh vyhlášky zajišťuje soulad ustanovení § 57 zákona o spotřebních daních ve 
znění sněmovního tisku č. 839 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“).  

 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

 
Platná vyhláška č. 202/2014 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, ve znění vyhlášky č. 361/2015 Sb., pro činnosti rostlinné výroby upravuje 
omezení vyplývající zejména ze článků č. 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. 

 
Poskytování daňového zvýhodnění zelené nafty pro vybrané minerální oleje 

spotřebované v rámci zemědělské prvovýroby upravuje § 57 zákona o spotřebních daních.  
 
Výše uvedené daňové zvýhodnění se v současné době týká pouze činností 

v rostlinné výrobě.  Rostlinnou výrobou, na jejíž činnosti se v současné době může nárok na 
vrácení spotřební daně uplatnit, 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 
stanovena zákonem paušálně 4 380 Kč/1 000 litrů všech výše uvedených minerálních olejů.  

 
Návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,  

ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 839), se rozšiřuje daňové zvýhodnění 
minerálních olejů (motorová nafta s podílem biosložky a čistá motorová nafta), které jsou 
spotřebovány v rostlinné výrobě, i na minerální oleje, které jsou spotřebovány při vybraných 
činnostech živočišné výroby a produkci zvířat. 

 
Vybranými činnostmi v živočišné výrobě a produkci zvířat se rozumí chov skotu, 

prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných 
produktů nebo produkce chovných a plemenných zvířat skotu, prasat, drůbeže, ovcí nebo 
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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. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 
Navrhovaná právní úprava nerozšiřuje ani nezužuje počet dotčených subjektů  

a nezakládá oproti platné právní úpravě nové povinnosti pro subjekty, které mají povinnost 
řídit se vyhláškou. 

 
Mezi dotčené subjekty patří zejména: 

• právnické a fyzické osoby podnikající v zemědělské prvovýrobě, tedy v rostlinné i 
živočišné prvovýrobě; 

• Celní správa České republiky; 
• Ministerstvo financí; 
• Ministerstvo zemědělství.  
 

1.5 Popis cílového stavu 
      
Přijetím předloženého návrhu vyhlášky se do způsobu výpočtu nároku na vrácení daně 

z minerálních olejů promítnou změny vyplývající zejména ze článku 8 a 44 GBER 
a tabulky B Přílohy I Směrnice Rady 2003/96/ES. 

 
1.6 Zhodnocení rizika 

 
Rizikem spojeným s nečinností je především nedodržení podmínek veřejné podpory 

podle článku 8 a 44 GBER a z toho vyplývající neslučitelnost výše uvedené podpory 
s vnitřním trhem Evropské unie.  

    
2. Návrh variant řešení 

 
Návrh možných řešení včetně varianty nulové 

 
Varianta 1 (nulová): 

 
Nulová varianta předpokládá, že bude zachováno současné znění platné vyhlášky  

a bude ponechán stav z předcházejícího období. Vzhledem k rozsahu věcných změn i rizik 
uvedených v bodu 1.6 nelze nulovou variantu realizovat. 

  
Ponecháním současné vyhlášky bude veřejná podpora formou vrácení spotřební 

daně v živočišné výrobě neslučitelná s vnitřním trhem Evropské unie z důvodu nesouladu 
tohoto režimu podpory s pravidly Evropské unie k veřejným podporám.  

 
Varianta 2: 

 
Varianta 2 předpokládá, že bude vydána nová vyhláška pro všechny změny 

daňového zvýhodnění formou vrácení části spotřební daně. 
 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů všech variant 
 

Varianta 1: 
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 Nulová varianta si nevyžádá žádné náklady pro podnikatelské subjekty. Nepřináší 
však ani žádné přínosy a zachovává nepříznivý stav s riziky uvedenými v bodu 1.6.  
Varianta 2: 
 
Přínosy varianty 2: 

 
Nová vyhláška nastaví způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů 

včetně vyloučení podpory biopaliv.  
 
Náklady varianty 2 

 
      Varianta 2 přináší zemědělským podnikatelům dodatečné administrativní náklady 

spojené s evidencí vratky spotřební daně v živočišné výrobě. Uvedené náklady budou 
zemědělským podnikatelům kompenzovány vratkou spotřební daně v živočišné výrobě.  

 
3.2 Náklady 

 
Náklady jednotlivých variant spočívají především v administrativních nákladech 

spojených s prokazováním spotřeby nafty podle zákonem stanovených podmínek  
a podmínek pro vyloučení biopaliv.  

 
V případě zvolení varianty 1 by zemědělskému podnikateli vyhláška ukládala 

vypočítávat a prokazovat výši vratky odlišně od zákonem stanovených podmínek, což je 
nepřijatelné. V případě, že by nebyla vyloučena podpora biopaliv, Evropská komise by mohla 
zemědělským podnikatelům nařídit vrácení nepovoleně čerpané veřejné podpory (vratky 
spotřební daně). 

 
V případě zvolení varianty 2 nelze administrativní náklady zemědělských podnikatelů 

vyčíslit. Odlišnost administrativních nákladů u jednotlivých podniků je dána zejména 
technologií výroby, druhem výroby (např. rostlinná X živočišná), velikostí podniku, 
technickým zabezpečením administrativy, počtem subjektů podávajících daňová přiznání 
a četností podávání daňových přiznání. Vzhledem k vysoké různorodosti podniků nelze 
stanovit průměrnou časovou administrativní zátěž a nelze tedy stanovit ani administrativní 
náklady. Tyto však budou zcela kompenzovány vratkou spotřební daně.    

   
3.3 Přínosy  

 
Varianta 1 nepřináší žádné přínosy. 
 
Varianta 2 umožní zemědělským podnikatelům čerpat vratku spotřební daně a eliminovat 

náklady spojené s riziky uvedenými v bodu 1.6. 
 
 3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant a stanovení pořadí variant a výběr 

nejvhodnějšího řešení 
 
Zhodnocení variant 
 

VARIANTA PŘÍNOSY NÁKLADY 

1 
„nulová“ Beze změn Nulová varianta si nevyžádá 

žádné náklady. 
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Přínosem varianty bude stanovení 
nového způsobu výpočtu nároku 
na vrácení daně z minerálních 
olejů včetně vyloučení podpory 
biopaliv. 
 

Varianta 2 přináší zemědělským 
podnikatelům dodatečné 
administrativní náklady spojené 
s evidencí vratky spotřební daně 
v živočišné výrobě. Uvedené 
náklady budou zemědělským 
podnikatelům kompenzovány 
vratkou spotřební daně 
v živočišné výrobě.  

 
Pro řešení výše uvedeného problému byla jako nejvhodnější vybrána varianta 2, neboť 

tato varianta je jediná možná.  
 

 4.  Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Implementace a vynucování přijaté vyhlášky budou zajištěny zákonnými prostředky 
vyplývajícími zejména ze zákona o spotřebních daních. 

 
5. Přezkum účinnosti regulace 
 
 Přezkum účinnosti probíhá měsíčně v rámci realizace spotřebních daní. 

 
6. Konzultace a zdroje dat 
  

Při přípravě předkládané vyhlášky proběhly konzultace Ministerstva zemědělství  
s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvem financí. 
 
7. Kontakt na zpracovatele RIA 

 
Ing. Stanislav Hofman 
Odbor ekonomiky a rozpočtu – 13210 
Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 65/17 
117 05 Praha 1 – Nové Město 
Telefon: 221 812 372 
e-mail: stanislav.hofman@mze.cz 
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