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IV. 
 

 
Odůvodnění 

 
Obecná část 

 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 

Hlavním cílem předkládaného návrhu je upravit způsob výpočtu nároku na vrácení 
daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných  
v zemědělské prvovýrobě v souvislosti s novelou zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 
Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, kterou dne 1. prosince 2016 
schválil Senát Parlamentu České republiky (senátní tisk č. 355) a podepsal prezident České 
republiky dne 19. prosince 2016.  

 
Dalším cílem návrhu vyhlášky je zajistit soulad ustanovení § 57 zákona 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění účinném od 1. března 2017 (předpokládaná 
účinnost čl. I novely zákona o spotřebních daních týkajícího se vybraných činností živočišné 
výroby), 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 s 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). 

 
  Nezbytnost navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 
jsou podrobně uvedeny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 
 

Zákon o spotřebních daních předpokládá vydání nových vyhlášek k 1. červenci 2017 
a k 1. lednu 2019, které stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů 
zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě  
v souladu se zněním § 57 zákona o spotřebních daních.   
 
2. 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. 14.  
 
3. 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: 
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• 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. 

• 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 2003/96/ES a rovněž v čl. 44 GBER. Dle tohoto článku GBER jsou režimy 
podpory v podobě těchto úlev vyňaty z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 SFEU, 
a to za předpokladu, že splňují požadavky čl. 44 a kapitoly I GBER. Podmínky GBER a výše 
uvedené směrnice jsou návrhem této vyhlášky splněny.   

 
Veřejná podpora poskytovaná v souladu s GBER 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.   

 
Výše uvedená veřejná podpora slouží k rozvoji živočišné výroby v České republice, 

je vhodná, protože doplňuje další formy podpory živočišné výroby, je přiměřená, 
protože je stanovena pouze část zaplacené spotřební daně. Transparentnost podpory dle 
článku 5 odst. 2 odst. d) GBER je dána tím, že je stanovena horní mez výše uvedené 
veřejné podpory.  

 
U kategorie podpory formou podpory v podobě úlev na ekologických daních, kam 

patří i výše uvedená veřejná podpora, se má dle čl. 6 odst. 5 písm. e) GBER za to, 
že podpora splňuje motivační účinek automaticky.    

 
Veřejná podpora bude dle čl. 11 GBER do 20 pracovních dnů oznámena Evropské 

komisi.  
 
Problematiky vratky spotřebních daní z minerálních olejů zaplacené v cenách 

některých minerálních olejů spotřebovaných zemědělskými podnikateli pro činnosti rostlinné 
výroby se týkají blokové výjimky č. SA 44330 (2016/X) a č. SA 44331 (2016/X).  
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
           Popis platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny je uvedeno  
v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 
 
 Platný právní stav je rovněž obsažen ve vyhlášce 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.  
 

Při výpočtu nové výše vratky spotřební daně z minerálních olejů pro vybrané činnosti 
živočišné výroby nebude možné po nabytí účinnosti novely zákona o spotřebních daních 
vycházet ze stávajících vzorců uvedených ve výše uvedené vyhlášce a dále bude nutné 
zajistit spolu se zákonem o spotřebních daních soulad jeho § 57 ve znění čl. I novely zákona 
o spotřebních daních s GBER, týkající se vrácení spotřební daně z minerálních olejů 
spotřebovaných ve vybraných činnostech živočišné výroby. 
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5. 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 
 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, na podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady jsou uvedeny 
v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 
  

Dopady na životní prostředí se nepředpokládají. 
 
6. 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.  
 
7. 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.  
 
8. Zhodnocení korupčních rizik: 

 
Předkládaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 

rizika. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
 Nepředpokládá se žádný dopad navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo 
obranu státu. 
 

 
 

Zvláštní část 
 
K § 1: 
 

Ustanovení obsahuje vzorce výpočtu nároku na vrácení 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 činnostech zemědělské prvovýroby uvedených 
v § 57 odst. 3 písm. a) zákona o spotřebních daních, tedy v rostlinné výrobě, a v § 57 odst. 3 
písm. b) zákona o spotřebních daních, tedy pro vybrané činnosti živočišné výroby. 

 
§ 1 odst. 1 písm. a) až c) vyhlášky obsahuje vzorce výpočtu nároku na vrácení daně 

z výše uvedených minerálních olejů spotřebovaných při zemědělské prvovýrobě 
(pro rostlinnou výrobu).   

 
§ 1 odst. 1 písm. d) až f) vyhlášky obsahuje vzorce výpočtu nároku na vrácení daně 

z výše uvedených minerálních olejů spotřebovaných při zemědělské prvovýrobě 
(pro vybrané činnosti živočišné výroby).   
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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 
rostlinnou 
výrobu, nebo 
86,76 % pro 
vybrané činnosti 
živočišné výroby 

4 380 Kč/ 1 000 l pro 
rostlinnou výrobu, 
nebo 9 500 Kč/1 000 l 
pro vybrané činnosti 
živočišné výroby 

§ 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 
rostlinnou 
výrobu, nebo 
93,29 % pro 
vybrané činnosti 
živočišné výroby 

4 380 Kč/ 1 000 l pro 
rostlinnou výrobu, 
nebo 9 500 Kč/1 000 l 
pro vybrané činnosti 
živočišné výroby 

§ 45 
odst. 2 
písm. c) 
(B30) 

9 265 Kč 
/1 000 l 

1 600 
Kč/1 000 l 

7 665 Kč/ 
1 000 l 

57,14 % pro 
rostlinnou 
výrobu, nebo 
91,32 % pro 
vybrané činnosti 
živočišné výroby 

4 380 Kč/ 1 000 l pro 
rostlinnou výrobu, 
nebo 7 000 Kč/1 000 l 
pro vybrané činnosti 
živočišné výroby 

 
K § 2: 
 

Ustanovení definuje podmínky vedení a náležitosti dokladů, kterými daňový subjekt 
prokazuje nárok na vrácení daně z minerálních olejů. Nově se upravuje povinnost 
odděleného sledování spotřeby minerálních olejů pro činnosti rostlinné a živočišné výroby.  
     
K § 3: 
 
           Jedná se o zrušovací ustanovení, kterým se ruší 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, a vyhláška 
č. 361/2015 Sb., kterou se mění 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. 
 
K § 4: 
 

Účinnost vyhlášky bude stanovena shodně s datem nabytí účinnosti novely zákona 
o spotřebních daních. 

 
Podle novely zákona o spotřebních daních se k 1. červenci 2017 a k 1. lednu 2019 

předpokládá vydání nových vyhlášek, které stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení daně 
z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných 
v zemědělské prvovýrobě v souladu se zněním § 57 zákona o spotřebních daních.  
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