
V. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou EU  

 

Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu 
a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) 
 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm. 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod. 
apod.) 

Obsah 

   § 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Způsob výpočtu nároku na vrácení daně z 
minerálních olejů  

 
Nárok na vrácení daně z minerálních olejů se 

vypočte podle vzorce: 
a) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) 

zákona o spotřebních daních spotřebované při 
činnostech uvedených v § 57 odst. 3 písm. a) zákona 
o spotřebních daních 

  
     A = B x 4,38, 
kde 
A = nárok na vrácení daně, 
B = množství minerálních olejů v litrech prokazatelně 

spotřebovaných za zdaňovací období pro činnosti 
zemědělské prvovýroby uvedené v § 57 odst. 3. 
písm. a) zákona  
o spotřebních daních, 

 
4,38 =  hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně 

u těchto minerálních olejů ve výši 10,95 Kč/l 

32003L0096 Článek 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bez ohledu na článek 7 se od  
1. ledna 2004 minimální úrovně 
zdanění platné pro výrobky používané 
jako pohonná hmota pro účely 
uvedené v odstavci 2 stanoví podle 
tabulky B v příloze I. 
2. Tento článek se vztahuje na tato 
použití k průmyslovým a obchodním 
účelům: 
a) zemědělské a zahradnické práce, 
chov ryb a lesnictví; 
b) stacionární motory; 
c) zařízení a stroje používané při 
stavbách, stavebně inženýrských 
pracích a veřejných pracích; 
d) vozidla určená k používání mimo 
veřejné cesty nebo pro vozidla, jež 
nejsou schválena k používání 
převážně na veřejných silnicích. 
 
Z organizačního hlediska představuje 
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vynásobená koeficientem 0,4, 
b) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) 

zákona o spotřebních daních spotřebované při 
činnostech uvedených v § 57 odst. 3 písm. a) zákona 
o spotřebních daních  

 
     A = B x 4,38, 
kde 
A = nárok na vrácení daně, 
B = množství minerálních olejů v litrech prokazatelně 

spotřebovaných za zdaňovací období pro činnosti 
zemědělské prvovýroby uvedené v § 57 odst. 3. 
písm. a) zákona o spotřebních daních, 

 
4,38 = hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně 

u těchto minerálních olejů ve výši  
10,95 Kč/l po vyloučení části sazby daně 
připadající na přimíchané biopalivo ve výši 0,767 
Kč/l vynásobená koeficientem 0,4301, 

c) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) 
zákona o spotřebních daních spotřebované při 
činnostech uvedených v § 57 odst. 3 písm. a) zákona 
o spotřebních daních 

  
     A = B x 4,38, 
kde 
A = nárok na vrácení daně, 
B = množství minerálních olejů v litrech prokazatelně 

spotřebovaných za zdaňovací období pro činnosti 
zemědělské prvovýroby uvedené v § 57 odst. 3. 
písm. a) zákona o spotřebních daních, 

 
4,38 =  hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně 

u těchto minerálních olejů ve výši  
9,265 Kč/l po vyloučení části sazby daně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. I: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

samostatný podnik, tj. jednotku 
schopnou provozu vlastními 
prostředky. 
 
3. Pokud dochází ke smíšenému 
používání, uplatňuje se zdanění 
úměrně ke každému typu použití. 
Pokud je však obchodní nebo 
neobchodní použití zanedbatelné, 
může se považovat za nulové. 
4. Členské státy mohou omezit oblast 
působnosti snížené úrovně 
zdanění na obchodní použití. 
 
Tabulka B. - Minimální úrovně 
zdanění uplatnitelné na pohonné 
hmoty používané pro 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 
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připadající na přimíchané biopalivo ve výši 1,6 
Kč/l vynásobené koeficientem 0,5714, 

d) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) 
zákona o spotřebních daních spotřebované při 
činnostech uvedených v § 57 odst. 3 písm. b) zákona 
o spotřebních daních 

  
     A = B x 9,50, 
kde 
A = nárok na vrácení daně, 
B = množství minerálních olejů v litrech prokazatelně 

spotřebovaných za zdaňovací období pro činnosti 
zemědělské prvovýroby uvedené v § 57 odst. 3. 
písm. b) zákona o spotřebních daních, 

 
9,50 = hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně 

u těchto minerálních olejů ve výši  
10,95 Kč/l vynásobená koeficientem 0,8676, 

e) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) 
zákona o spotřebních daních spotřebované při 
činnostech uvedených v § 57 odst. 3 písm. b) zákona 
o spotřebních daních  

 
     A = B x 9,50, 
kde 
A = nárok na vrácení daně, 
B = množství minerálních olejů v litrech prokazatelně 

spotřebovaných za zdaňovací období pro činnosti 
zemědělské prvovýroby uvedené v § 57 odst. 3. 
písm. b) zákona o spotřebních daních, 

 
9,50 =  hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně 

u těchto minerálních olejů ve výši  
10,95 Kč/l po vyloučení části sazby daně 
připadající na přimíchané biopalivo ve výši 0,767 

Zemní plyn 
(v eurech na gigajoule spalného tepla) 
Kódy KN 2711 11 00 a 2711 21 00 
0,3 
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Kč/l vynásobená koeficientem 0,9329, 
f) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) 

zákona o spotřebních daních spotřebované při 
činnostech uvedených v § 57 odst. 3 písm. b) zákona 
o spotřebních daních 

  
     A = B x 7,00, 
kde 
A = nárok na vrácení daně, 
B = množství minerálních olejů v litrech prokazatelně 

spotřebovaných za zdaňovací období pro činnosti 
zemědělské prvovýroby uvedené v § 57 odst. 3. 
písm. b) zákona o spotřebních daních, 

 
7,00 =  hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně 

u těchto minerálních olejů ve výši  
9,265 Kč/l po vyloučení části sazby daně 
připadající na přimíchané biopalivo ve výši 1,6 
Kč/l vynásobené koeficientem 0,9132. 

 
 
 
Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

32003L0096 Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů 
Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. 
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