
VII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

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  
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
16. listopadu 2016, č.j. 45215/2016-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 8. prosince 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 
           
Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 
 

Připomínka:  
Obecně: 
Doporučujeme zohlednit implementační povahu 
předloženého materiálu a zakomponovat do návrhu 
vyhlášky úvodní ustanovení ve smyslu čl. 48 odst. 2 
legislativních pravidel vlády. 
 

Neakceptováno- vysvětleno. 
 
Předložený návrh vychází ze znění stávají 
vyhlášky, která toto ustanovení neobsahuje.  

Ministerstvo financí 
 

Připomínky: 
1. Obecně: V předkládací zprávě se uvádí „Návrh 

vyhlášky nepředpokládá zvýšení nároků na státní 
rozpočet. Návrh vyhlášky předpokládá administrativní 
náklady spojené s evidencí vratky spotřební daně v 
živočišné výrobě, jejichž výši nelze přesně stanovit, 
které budou zemědělským podnikatelům 
kompenzovány vratkou spotřební daně v živočišné 
výrobě". V předkládací zprávě i v dalších částech 
předloženého materiálu by mělo být uvedeno, že o 
vratku spotřební daně budou sníženy příjmy státního 
rozpočtu a rovněž tak bude mít i negativní dopad na 
Státní fond dopravní infrastruktury. V  bodu 5 obecné 
části odůvodnění je pouze zmíněno, že hospodářský 
a finanční dopad na státní rozpočet je uveden v RIA. 
V RIA však je uveden pouze dopad na zemědělské 
podnikatele. Dopady na státní rozpočet je třeba 

 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Návrh vyhlášky neznamená zvýšení nároků na 
státní rozpočet.  
 
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  
a dále časové náklady zemědělských podnikatelů 
související se zjišťováním údajů o počtu zvířat.  
Návrh vyhlášky stanoví podmínky pro zemědělské 
podnikatele. Celní správě České republiky 
nevzniknou v souvislosti s návrhem vyhlášky 
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do odůvodnění doplnit. Rovněž by v materiálu měla 
být uvedena informace, zda se navrhované řešení 
promítne do administrativní zátěže správce daně.   
 
 

2. Obecně: Doporučuje se do konečného materiálu 
(např. odůvodnění, RIA) doplnit aktuální informaci o 
stavu projednávání novely zákona č. 353/2003 Sb. 
(senátní tisk 355). 
 

3. K názvu vyhlášky: Ke zvážení se dává zkrácení 
navrhovaného názvu vyhlášky, přestože předchozí 
vyhláška upravující stejnou problematiku nesla stejný 
název. 
 
 
 
 
 
 

4. K § 1: Doporučuje se sjednotit používání slov 
„vynásobená“, resp. „vynásobené“ v případě 
vysvětlení příslušných koeficientů. Toto sjednocení se 
doporučuje učinit ve prospěch slova „vynásobené“, 
neboť se vzájemně násobí sazba daně (původní 
sazba daně po odečtení biopaliv) a příslušný 
koeficient. 
 

5. K § 4: Datum nabytí účinnosti vyhlášky se doporučuje 
stanovit konkrétním datem, a to ve vazbě na nabytí 
účinnosti novely zákona o spotřebních daních tak, 
aby obě normy nabyly účinnosti současně. 
 

6. K odůvodnění: V obecné části odůvodnění v bodě 1 
ve druhém odstavci se doporučuje upřesnit, že 
podpora se nesmí vztahovat na biopaliva, na něž se 
vztahují povinné dodávky nebo povinné přimíchávání 

žádné náklady, administrativní náklady vzniknou 
správci daně pouze v souvislosti s novelou zákona 
o spotřebních daních, kterou dne 19. 12. 2016 
podepsal prezident republiky.    
 
Akceptováno. 
Kapitola 1.2 RIA byla doplněna dle připomínky. 
 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Název vyhlášky je v souladu se zmocňovacím 
ustanovením předkladatele uvedeným v § 57 odst. 
14 zákona o spotřebních daních. Vzhledem ke 
skutečnosti, že název vyhlášky odráží terminologii 
zažitou pro současný způsob vratky spotřební 
daně. Úprava názvu vyhlášky by měla proběhnout 
v návaznosti na významné změny ve způsobu 
vrácení spotřební daně, tj. od 1. 7. 2017. 
 
Akceptováno jinak. 
Text vysvětlující hodnotu vratky spotřební daně byl 
upraven tak, aby formulačně lépe odpovídal 
matematickému výpočtu. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Datum nabytí účinnosti bude stanoveno pevným 
datem před publikací vyhlášky ve Sbírce zákonů.   
 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo doplněno dle 
připomínky. 
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(čl. 44 odst. 4 GBER).  
 

7. K odůvodnění: Upozorňuje se, že v bodě 2 obecné 
části odůvodnění se chybně odkazuje na § 57 odst. 
13.  
 

8. K odůvodnění: Doporučuje se více rozvést kapitoly 3 
a 4 obecné části odůvodnění. V kapitole 3 se uvádí, 
že je implementováno právo Evropské unie, tedy se 
doporučuje alespoň uvést, kterých konkrétních 
předpisů se tato skutečnost týká. Kapitola 4 pak 
pouze odkazuje na text vyhlášky, aniž by bylo 
provedeno jakékoliv zhodnocení platného právního 
stavu nebo odůvodnění nezbytnosti jeho změny. 
 

9. K odůvodnění: Ve zvláštní části odůvodnění se k § 1 
uvádí, že obsahuje „aktualizované“ vzorce výpočtu 
nároku na vrácení daně z minerálních olejů, a to jak 
v případě rostlinné, tak živočišné výroby. Je však 
otázkou, nakolik se jedná o „aktualizované“ vzorce, 
když v případě rostlinné výroby zůstaly vzorce 
zachovány a v případě živočišné výroby se jedná o 
zavedení vzorců nových. 
 

10. K odůvodnění: Ve zvláštní části odůvodnění k § 2 se 
doporučuje doplnit, že „podmínky“ uvedené ve větě 
první se vztahují k „vedení dokladů“. 
 

11. K RIA: Z RIA plyne, že základním pilířem slučitelnosti 
ustanovení § 57 zákona o spotřebních daních 
s unijním právem je předmětná vyhláška. A to 
navzdory tomu, že zákon o spotřebních daních 
obsahuje v § 57 odst. 5 kromě výše daně, která se 
vrací a která již zohledňuje vyloučení biopaliv, také 
nenormativní větu obsahující skutečnost, že výše 
vrácené daně odpovídá ceně nakoupených 
minerálních olejů s vyloučením biopaliv. Pokud by 

 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo upraveno dle 
připomínky. 
 
Akceptováno částečně. 
Odůvodnění kapitoly 3 a 4 bylo doplněno, část 
připomínky týkající se implementace evropského 
práva je uvedena ve vypořádání připomínky 
Ministerstva dopravy.  
 
 
 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo upraveno dle 
připomínky. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo upraveno dle 
připomínky. 
 
Akceptováno. 
Kapitola 1.2 RIA byla upravena dle připomínky. 
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byla předmětná vyhláška základním a jediným pilířem 
slučitelnosti tzv. zelené nafty s unijním právem, pak 
není zřejmé, proč bylo třeba tuto nenormativní větu do 
zákona o spotřebních daních doplňovat. 
 

12. K RIA: Dle Obecných zásad pro hodnocení dopadů 
regulace (RIA) by kapitola 1.2 měla obsahovat popis 
stávající situace a existující problém, který má být 
řešen. Předkladatel však v této kapitole uvádí, 
z jakého důvodu se předkládá návrh vyhlášky, a i to 
velice stroze. Dle názoru Ministerstva financí by 
kapitola měla alespoň rámcově obsahovat popis 
situace, na kterou je třeba reagovat, tedy že se 
rozšiřuje vrácení části spotřební daně z minerálních 
olejů i na živočišnou výrobu, resp. na vybrané činnosti 
v rámci živočišné výroby a produkci zvířat, že výše 
tohoto nového nároku na vrácení spotřební daně je 
podstatně vyšší než v případě rostlinné výroby, a tedy 
při výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních 
olejů v případě živočišné výroby nelze vycházet ze 
stávajících vzorců uvedených v předmětné vyhlášce. 
Předkladatel dále v definici problému uvádí, že návrh 
vyhlášky zajišťuje soulad ustanovení § 57 zákona o 
spotřebních daních s GBER. Toto tvrzení nelze 
považovat za definici problému, ale za přínos určité 
varianty. Ačkoliv tedy má být předmětem RIA 
vyhodnocení variant, zda ponechat současný stav 
nebo vydat novou vyhlášku, již v samotné definici 
problému se předjímá, že se vydá nová vyhláška. 
Jednak se nejedná o definici problému, jednak je již 
bez vyhodnocení variant rozhodnuto o způsobu 
řešení problému. Doporučuje se tuto kapitolu 
s ohledem na výše uvedené přepracovat. 
 

13. K RIA: Doporučuje se upravit strukturu kapitoly 1.3 
tak, aby podala adresátům předkládaného materiálu 
systematicky členitou a ucelenou informaci o 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Kapitola 1.2 RIA byla upravena dle připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Kapitola 1.3 RIA byla upravena dle připomínky. 
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existujícím právním stavu v dané oblasti. Dle názoru 
Ministerstva financí by bylo vhodnější začít kapitolu 
uvedením, že problematiku nároku na vracení daně 
z minerálních olejů na zemědělskou prvovýrobu 
upravuje zákon o spotřebních daních, na které 
činnosti tato vratka v současné době dopadá a jaká je 
výše nároku na vratku. Dále se doporučuje uvést, že 
výše vratky se vypočítá dle způsobu uvedeného v 
prováděcím právním předpise. Následně by se mohla 
uvést navrhovaná změna zákona o spotřebních 
daních spočívající v rozšíření vrácení části 
minerálních olejů i na živočišnou výrobu, na které 
činnosti má tato vratka dopadat a jaká má být výše 
nároku na vratku. Závěrem by mohlo být 
konstatování, že tedy výše nároku na vrácení daně 
z minerálních olejů je v případě živočišné výroby 
mnohem vyšší než u rostlinné výroby a že při výpočtu 
nároku na vrácení daně z minerálních olejů v případě 
živočišné výroby nelze vycházet ze stávajících vzorců 
uvedených v předmětné vyhlášce, resp. tato vyhláška 
neupravuje/neobsahuje vzorce pro tento způsob 
vracení daně. Tato kapitola by samozřejmě také měla 
obsahovat unijní aspekt dané problematiky. 
 

14. K RIA: V kapitole 1.3 se doporučuje v souladu 
s Poslaneckou sněmovnou schválenou novelou 
zákona o spotřebních daních doplnit do definice 
živočišné výroby chov koní.  
 

15. K RIA: Ministerstvo financí dále upozorňuje, že 
v závěru třetího odstavce kapitoly 1.3 se uvádí odkaz 
na „výše uvedené minerální oleje“. V předchozím 
textu však není specifikováno, o jaké minerální oleje 
se jedná. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Kapitola 1.3 RIA byla doplněna dle připomínky. 
 
 
 
Akceptováno. 
Kapitola 1.3 RIA byla doplněna dle připomínky. 
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16. K RIA: V kapitole 1.4 doporučujeme upřesnit, že se 
nejedná o nové povinnosti nejen ve vztahu k platné 
právní úpravě, ale také k úpravě, která je předmětem 
senátního tisku 355 (ta dosud platná není).  
 

17. K RIA: Doporučuje se upravit první větu kapitoly 1.4 
tak, aby bylo zřejmé, že samotná vyhláška se počtu 
dotčených subjektů nikterak nedotýká. Počet subjektů 
vyplývá z činností definovaných zákonem o 
spotřebních daních. Daná věta může navozovat 
opačný výklad.   
 

18. K RIA: Dále se upozorňuje, že v případě kapitoly 1.4 
je již předjímán závěr, že bude vydána nová vyhláška, 
ačkoliv způsob řešení problému má vycházet až z 
vyhodnocení navržených variant. 
 

19. K RIA: Dle Obecných zásad pro hodnocení dopadů 
regulace (RIA) nesmí definice cílového stavu 
předurčovat způsob a preferovat zvolenou variantu 
řešení. V tomto ohledu se doporučuje kapitolu 1.5 
přepracovat. 
 

20. K RIA: Upozorňuje se na vnitřní rozpornost některých 
tvrzení uvedených v RIA. V kapitole 1.3 se uvádí, že 
dle současné platné vyhlášky jsou podmínky veřejné 
podpory dle čl. 8 a 44 GBER splněny. V rámci 
zhodnocení rizika v kapitole 1.6 se však uvádí, 
že rizikem spojeným s nečinností je nedodržení 
podmínek veřejné podpory dle čl. 8 a 44 GBER. 
Z tohoto důvodu se doporučuje důsledně rozlišovat, 
zda se jedná o rostlinnou nebo živočišnou výrobu. 
Tvrzení v kapitole 1.6 je obecné a dopadá i na 
rostlinnou výrobu, ačkoliv u té riziko nehrozí.  
 
 
 

Akceptováno. 
Kapitola 1.4 RIA byla doplněna dle připomínky. 
 
 
 
Částečně akceptováno. 
Kapitola 1.4 RIA byla doplněna dle připomínky. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Kapitola 1.4 RIA byla upravena dle připomínky. 
 
 
 
Akceptováno. 
Kapitola 1.5 RIA byla upravena dle připomínky. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Kapitoly 1.3 a 1.6 RIA byly upraveny dle 
připomínky. 
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21. K RIA: Doporučuje se v kapitole 2 označit navrhované 
varianty jako „varianta 0“ a „varianta 1“. Označení 
varianty 1 jako varianty „nulové“ je matoucí. 
 

22. K RIA: V kapitole 3.1 se doporučuje u přínosů 
varianty 2 více zdůraznit, že je vyloučena dvojí 
podpora biopaliv.  
 

23. K RIA: V kapitole 3.1 se doporučuje se náklady 
v případě varianty 2 upravit tak, aby z nich neplynulo, 
že dochází k evidenci vratky (evidují se jiné 
skutečnosti, zejména skutečná spotřeba minerálních 
olejů).  
 

24. K RIA: V kapitole 5 je uvedeno, že k přezkumu 
účinnosti dochází v rámci realizace spotřebních daní. 
Doporučuje se vyjasnit, co se rozumí realizací 
spotřebních daní.  
 

25. K rozdílové tabulce: Upozorňuje se, že v rozdílové 
tabulce není uvedený správný název předmětné 
vyhlášky. 

 

Akceptováno. 
Čl. 2 a 3 RIA byly upraveny dle připomínky. 
 
 
Akceptováno. 
Kapitola 3.1 RIA byla upravena dle připomínky. 
 
 
Akceptováno částečně. 
Kapitola 3.1 RIA byla upravena dle připomínky. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Kapitola 5 RIA byla upravena dle připomínky. 
 
 
 
Akceptováno. 
Rozdílová tabulka byla upravena dle připomínky. 
 

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

Doporučující připomínka: 
Doporučujeme do Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace (dále jen „RIA“) doplnit dopady na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty.  
 
Odůvodnění:  
Předložená RIA je zpracována formálně, zmiňuje pouze 
obecně administrativní náklady pro zemědělce, ale vůbec 
se nezabývá dopady na státní rozpočet, přestože 
v odůvodnění je na RIA v oblasti dopadů na státní 
rozpočet odkazováno.   
 

 
Neakceptováno- vysvětleno. 
Návrh vyhlášky neznamená zvýšení nároků na 
státní rozpočet.  
 
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 a 
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dále časové náklady zemědělských podnikatelů 
související se zjišťováním údajů o počtu zvířat 
 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

Doporučující připomínka: 
Doporučujeme v § 1 a v § 2 odst. 3 a 4 při citaci zákona 
použít citaci podle čl. 67 Legislativních pravidel vlády. 
 

Neakceptováno. 
Citace zákona o spotřebních daních přímo 
v jednotlivých ustanoveních je pro adresáta právní 
úpravy srozumitelnější. Stejná citace je již ve 
stávající vyhlášce č. 202/2014 Sb. 
 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

Doporučující připomínky: 
1. K obálce materiálu 

Součástí předloženého materiálu je „Srovnávací tabulka 
návrhu právního předpisu ČR s legislativou EU“. Z tohoto 
důvodu doporučujeme, aby v části materiálu nazvané „Pro 
jednání pracovní komise Legislativní rady vlády“ (tj. 
obálce) byl do jejího obsahu doplněn dokument 
„Srovnávací tabulka“ 
 

2. Ke srovnávací tabulce 
Dokument nazvaný „Srovnávací tabulka návrhu právního 
předpisu ČR s legislativou EU“ obsahuje pouze název 
návrhu vyhlášky. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby byl 
tento dokument dopracován a vyplněn podle vzoru 
srovnávací tabulky, který je obsažen v Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, které byly schváleny usnesením vlády č. 
1304 ze dne 12. října 2005 a změněné usnesením vlády č. 
1344 ze dne 26. října 2009. 
 

3. K návrhu vyhlášky a k odůvodnění 
V úvodní větě návrhu vyhlášky je uvedeno, že vyhláška je 
určena k provedení § 57 odst. 14 zákona o spotřebních 
daních, ale v odůvodnění je uvedeno zmocnění 
k provedení §57 odst. 13 tohoto zákona. Doporučujeme 

 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo doplněno dle 
připomínky. 
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texty obou dokumentů zrevidovat a sjednotit. 
 

4. K odůvodnění – k části „2. Zhodnocení souladu 
navrhované právní úpravy se zákonem …“ 

 
V názvu uvedené části odůvodnění doporučujeme slovo 
„zavržena“ nahradit slovem „navržena“. 
 

 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo upraveno dle 
připomínky. 
 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Doporučující připomínky: 
K § 1  
Jednotlivá písmena uvedeného paragrafu obsahují 
charakteristiku čísel, jimiž se za účelem výpočtu výše 
nároku na vrácení daně násobí množství spotřebovaných 
minerálních olejů (tj. násobitelé 4,38; 9,50 a 7). 
Konstatujeme, že uvedené charakteristiky postrádají 
normativní význam, když tyto nemohou mít s ohledem na 
konstrukci právní normy význam pro určení násobitele. 
Doporučujeme proto uvedené části ustanovení z návrhu 
odstranit, a přesunout je do důvodové zprávy.  
 
K § 4 
Podle odůvodnění vyhlášky by tato měla nabýt účinnosti 
stejným dnem, jako návrh zákona, kterým se mění zákon o 
spotřebních daních (sněmovní tisk č. 839/4). 
Upozorňujeme, že předložený návrh vyhlášky slouží 
k provedení návrhu § 57 odst. 14 zákona o spotřebních 
daních, jež však má odložené datum nabytí účinnosti (viz 
čl. III sněmovního tisku č. 839/4). Konstatujeme tudíž, že 
návrh vyhlášky nemůže nabýt účinnosti dnem nabytí 
účinnosti návrhu zákona, nýbrž teprve dnem 1. ledna 
2019, kdy nabude účinnosti § 57 odst. 14 zákona  
o spotřebních daních.  
 
 

 
 
Neakceptováno.  
Návrh vychází ze stávající právní úpravy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Novela zákona o spotřebních daních rozděluje 
vracení spotřební daně do třech etap  
a předpokládá postupné nabývání účinnosti 
jednotlivých etap:  
„Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem 
třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho 
vyhlášení, s výjimkou ustanovení  
a) čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem  
1. července 2017,  
b) čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti dnem  
1. ledna 2019.“. 
Datum nabytí účinnosti bude stanoveno pevným 
datem před publikací vyhlášky ve Sbírce zákonů.  
K dalším etapám budou vydány vždy nové 
vyhlášky.   
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Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo vnitra 
 

Legislativně technické připomínky: 
 
K § 2:  

1. Doporučujeme slova „spotřebě minerálních olejů za 
činnost uvedenou“ nahradit slovy „spotřebě 
minerálních olejů při činnosti“, a uvést tak 
ustanovení do formulačního souladu s § 1. 
 
 

2. Doporučujeme slova „za každý minerální olej 
samostatně“ nahradit slovy „za každý druh 
minerálního oleje samostatně“. 

 

 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno.   
Evidence o skutečné spotřebě minerálních olejů 
se zpracovávají po ukončení činností zemědělské 
prvovýroby uvedených v § 57 zákona o 
spotřebních daních, nikoliv v jejich průběhu. 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Pro účely prokázání zdanění spotřebovaných 
minerálních olejů, u kterých je uplatňována vratka 
spotřební daně je nutné evidovat celkové množství 
spotřebovaných minerálních olejů za každý 
minerální olej samostatně, nikoliv pouze za každý 
druh minerálních olejů celkem  
 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Doporučující připomínky: 
1. Kapitola 1.2 RIA Definice problému uvádí, že 

jedním z důvodů předložení navrhované právní 
úpravy je úprava výpočtu nároku na vrácení daně z 
minerálních olejů. Nicméně zde není popsán 
základní důvod, proč se k úpravě výpočtu 
přistupuje a co se předmětnou úpravu sleduje. 
Dalším uváděným důvodem předložení 
navrhované právní úpravy je zajištění souladu s 
Nařízením Komise (EU) č. 651/2014, nicméně však 
opět není uvedeno, jaký problém dané Nařízení 
řeší/reguluje. I na základě praktických zkušeností z 
jednání Komise RIA při Úřadu vlády lze tvrdit, že 
argumentovat pouhou implementací evropské 

Akceptováno. 
Kapitola 1.2 RIA byla doplněna dle připomínky. 
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legislativy bez uvedení východisek pro tuto 
implementaci nelze považovat za dostatečné 
zdůvodnění problému. Z těchto důvodů 
doporučujeme definici problému doplnit o 
jednoznačně srozumitelné důvody, proč je k vydání 
předmětné vyhlášky přistupováno.  

 
2. Rovněž doporučujeme doplnit i kapitolu 1.5 RIA 

Popis cílového stavu. Tato kapitola pouze uvádí, že 
se do předmětné vyhlášky implementuje evropská 
legislativa, avšak není uvedeno, jaké tím 
Ministerstvo zemědělství sleduje cíle.  

 
3. Identifikace nákladů a přínosů navrhovaných 

variant je provedena velmi stručně až 
nedostatečně. V souladu s Obecnými zásadami 
pro hodnocení dopadů regulace RIA doporučujeme 
vyčíslit popř. alespoň popsat dopady vyhlášky 
zejména na státní rozpočet a podnikatelské 
prostředí, na něž má vyhláška potenciálně největší 
přímé dopady. Zejména doporučujeme doplnit a 
popsat potenciální dopady na hlavní dotčené 
subjekty identifikované v kapitole 1.4.  

 
 
 
 
 
4. Z textu RIA není jasné, o jaký přínos se jedná, když 

RIA pouze uvádí, že „nová vyhláška nastaví 
způsob výpočtu nároku na vrácení daně z 
minerálních olejů…“. Doporučuje toto tvrzení 
rozvést, stanovit, jakých a kolika subjektů se 
regulace dotýká a jaké potenciální přínosy a 
náklady v konkrétních situacích může regulace 
přinést.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Kapitola 1.5 RIA byla doplněna dle připomínky. 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno: 
 
Návrh vyhlášky neznamená zvýšení nároků na 
státní rozpočet.  
 
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 a 
dále časové náklady zemědělských podnikatelů 
související se zjišťováním údajů o počtu zvířat. 
 
Neakceptováno – vysvětleno: 
Zemědělským podnikatelům bude jednoznačně 
stanoven způsob výpočtu vratky spotřební daně 
také pro vybrané činnosti živočišné výroby a tím 
se zabrání vzniku pochybení  při podávání žádostí 
o  vrácení daně. Stanovení pravidel vratky 
spotřební daně se nijak nedotýká  počtu dotčených 
subjektů. 
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5. V textu RIA se uvádí, že nově navrhovaná 
„Varianta 2 přináší zemědělským podnikatelům 
dodatečné administrativní náklady spojené s 
evidencí vratky spotřební daně v živočišné výrobě“, 
nicméně není uvedeno, o jak velké administrativní 
náklady se bude jednat, kolika subjektů se budou 
týkat a jak často je budou muset subjekty 
vynakládat.  

 
6. Kapitola 3.1 Identifikace nákladů a přínosů všech 

variant je strukturována nepřehledně, nejprve jsou 
přínosy a náklady uvedeny v textu, aby poté byly 
částečně opakovaně umístěné v samostatných 
podkapitolách. Důvod tohoto strukturování textu 
není zřejmý a doporučujeme ho upravit/sloučit. 

 
7. Doporučujeme doplnit kapitolu přezkum účinnosti 

regulace, a to konkrétně o uvedení, jakým 
způsobem a kým konkrétně bude přezkum 
účinnosti regulace proveden. 

 
 8. Z důvodu věcné správnosti doporučujeme v textu 
odůvodnění upravit termín „závěrečná zpráva o hodnocení 
dopadů regulace“ na „závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace“. 
 

Neakceptováno – vysvětleno: 
Viz výše uvedené vypořádání připomínky č.3 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Strukturování kapitoly 3.1. RIA bylo použito 
z důvodu zjednodušení a shrnutí nákladů a 
přínosů všech variant a dále je členěna 
v samostatných podkapitolách z důvodu 
přehlednosti nákladů a přínosů všech variant.  
 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo doplněno dle 
připomínky. 
 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo doplněno dle 
připomínky. 
 
 

Úřad vlády – místopředseda 
vlády pro vědu, výzkum a 
inovace a předseda Rady 
pro výzkum a inovace 

Bez připomínek.  

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

Připomínky: 
 
1. Definice problému: 
Doporučujeme upravit popis problému, aby odpovídal 
Obecným zásadám pro hodnocení dopadů regulace. 
 
 

 
 
Akceptováno. 
Kapitola 1.2 RIA byla upravena dle připomínky. 
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Odůvodnění: 
Definice neobsahuje povahu nebo popis povahy a rozsah 
problému, důvod předložení navrhované právní úpravy by 
měl být uveden v ZZ RIA. 
 
2. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
Doporučujeme rozšířit vyhodnocení nákladů a přínosů, 
aby odpovídaly Obecným zásadám pro hodnocení dopadů 
regulace. 
 
Odůvodnění: 
Předkladatel upozorňuje na dodatečné administrativní 
náklady spojené s evidencí vratky. Ačkoliv argumentuje 
tím, že tyto náklady budou pokryty vratkou spotřební daně, 
toto tvrzení nedokládá kvantitativním vyjádřením těchto 
nákladů, aby bylo patrné, že výše vzniklých nákladů 
odpovídá výši vratky. 
 
3. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Doporučujeme upřesnit způsob provádění implementace a 
vynucování. 
 
Odůvodnění: 
Kromě obecného tvrzení, že výše uvedené procesy budou 
zajištěny zákonnými prostředky, by měl být specifikován 
samotný průběh implementace a vynucování, zejména 
orgán veřejné správy, který má být za implementaci 
odpovědný; proces implementace; činnosti, které budou 
regulované subjekty (zdravotní pojišťovny) nuceny 
provádět v důsledku realizace právní úpravy v praxi; 
identifikace případných rizik spojených s implementací; 
vymezení mechanismů pro zajištění jejího dodržování; 
nástroje pro odhalování jejího případného porušování 
a sankce za toto porušení. 
 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
RIA byla upravena dle připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Kapitola 4 RIA byla doplněna dle připomínky. 
 
 

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.  
 
Upozorňujeme na skutečnost, že v rozporu s čl. 9 odst. 2 
písm. e) Legislativních pravidel vlády nebyly k návrhu 
připojeny srovnávací tabulky k nařízení č. 651/2014 a 
směrnici 2003/96/ES. Dále podotýkáme, že srovnávací 
tabulka ke směrnici 2003/96/ES zanesená do databáze 
ISAP není aktualizovaná, navíc je u čl. 8 této směrnice, 
který je návrhem dotčen, uvedeno „Není relevantní 
z hlediska transpozice“.   
 
V části 3. odůvodnění, která se týká zhodnocení 
slučitelnosti návrhu s právem EU, je uvedeno zmatečné 
zhodnocení, neboť je konstatováno, že návrhem vyhlášky 
je do právního řádu ČR implementováno právo EU a 
návrh není s právem EU v rozporu. Žádáme jasně 
deklarovat, které právní předpisy EU se na předložený 
návrh vztahují.   
 
Výše uvedené nedostatky požadujeme napravit.  
 
Po stránce materiální: 
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU  
 
Předmětu návrhu se týká: 

• čl. 107 a násl. SFEU, 
• nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 

 
 
Akceptováno částečně - vysvětleno. 
V odůvodnění bylo upřesněno, že se jedná  
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. 
Odůvodnění bude upraveno: 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s 
právem Evropské unie. 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. 

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

Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu 
s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je 
v souladu s obecnými zásadami práva Evropské 
unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality 
a zákazem diskriminace). 
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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. 
 

Připomínky a návrhy změn: 
 
Cílem předloženého návrhu je úprava způsobu výpočtu 
vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám 
užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, a to 
s vyloučením podpory biopaliv, na které se vztahují 
povinné dodávky nebo povinné přimíchávání. Návrh tím 
naplňuje čl. 41 odst. 3, čl. 43 odst. 4 a čl. 44 odst. 4 
nařízení č. 651/2014.  
 
Podpora v podobě úlev na ekologických daních je obecně 
upravena v čl. 6 písm. c) a čl. 15 směrnice 2003/96/ES a 
nyní rovněž v čl. 44 nařízení č. 651/2014. Dle tohoto 
článku nařízení 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 tohoto nařízení. V této souvislosti poukazujeme 
především na to, že se podle čl. 1 odst. 3 písm. b) nařízení 
č. 651/2014 na podporu poskytovanou v oblasti 
zemědělské prvovýroby, až na vymezené výjimky, 
nevztahuje. Žádáme deklarovat, zda jsou podmínky 
nařízení naplněny.  
 
Problematiky daňových úlev v případě ekologických daní 
se týká rovněž bloková výjimka SA 36277 zveřejněná 
v Úředním věstníku Evropské unie C 169/17 a notifikace 
podpory pro vratku zelené nafty SA 374 70, které nejsou 
v odůvodnění zmíněny. Žádáme uvést, zda jsou tyto 
dokumenty v případě předloženého návrhu relevantní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. 
Kapitola 1.5 RIA byla doplněna dle připomínky, 
k návrhu vyhlášky se vztahuje z ustanovení 
uvedených v připomínce pouze čl.44 odst.4 
nařízení č.651/2014 . 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Část 3 odůvodnění návrhu vyhlášky byla doplněna 
dle připomínky deklarace splnění podmínek 
nařízení č.651/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. 
 
Část 3 odůvodnění návrhu vyhlášky byla doplněna 
dle připomínky s uvedením čísel platných 
blokových výjimek vztahujících se k vratce 
spotřebních daní z tzv. „zelené nafty“. 
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Pokud ano, je nutné je doplnit do odůvodnění.   
 
Tato připomínka je zásadní.  
 
Závěr: 
 
Návrh vyhlášky bude po vyjasnění výše uvedené 
připomínky slučitelný s právem EU. Technické 
parametry návrhu nebyly posuzovány.  
 
Formální nedostatky návrhu je nutné napravit.  
 

 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Doporučující připomínka:  
K výše uvedenému materiálu uplatňuji z pohledu 

veřejné podpory tuto připomínku: 
Jak Úřad uváděl v separátní komunikaci s MZe 

v této věci (poslední dopis č.j. ÚOHS-D213/2015/VP-
26434/2016/420/VHr), pokud novým výpočtem vratky daně 
za spotřebu „zelené nafty“ dojde ke substantivní změně 
parametrů režimů veřejné podpory, které jsou 
v současnosti pro účely navracení daně oznámeny 
Evropské komisi v režimu blokové výjimky (dle nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 – GBER), je třeba vůči Úřadu a 
Evropské komisi učinit prostřednictvím formuláře přílohy II 
GBER oznámení změny existujícího režimu podpory. 

Pro poskytování podpory „zelené nafty“ jsou 
oznámeny tyto dva režimy: 1) SA.44330 „Vrácení části 
spotřební daně zaplacené v cenách minerálních olejů 
uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů“ a 2) SA.44331 „Vrácení části 
spotřební daně zaplacené v cenách minerálních olejů 
uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona č. 353/2003 Sb., 

Akceptováno. 
 
Změna parametrů režimu existující veřejné 
podpory u tzv. „zelené nafty“, bude oznámena 
Evropské komisi  do 20 pracovních dnů od data 
platnosti novely zákona o spotřebních daních).    
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o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů“. 
Oznámení těchto režimů uvádějí uplatňování maximálně 
57% intenzity podpory dle čl. 44 GBER a průměrný roční 
rozpočet 1,4 mld. Kč, resp. 25 mil. Kč. 
 

Svaz měst a obcí ČR 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

 
 
Vypracoval:  JUDr. Pavel Novák  
                     Ing. Stanislav Hofman 
V Praze dne 20. prosince 2016 
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