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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 

 
 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 

Vyhláška, 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. 
 

1.2 Definice problémů 
 

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 (dále 
jen „vyhláška“), je prováděcím právním předpisem k § 57 zákona č. 353/2003 Sb.,  
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Vyhláška je vydána 
na základě zmocnění Ministerstva zemědělství k provedení § 57 zákona uvedeném v § 139 
odst. 3 zákona.  
 

Vrácení spotřební daně je v současnosti realizováno na základě § 57 odst. 5 zákona 
ve výši 40% daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených  
v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. j) zákona (dále jen „motorová nafta“) 
a ve výši 57% daně, která byla zahrnuta do ceny směsi nakoupených minerálních olejů 
uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona (dále jen „směsná motorová nafta“). 

 
V návaznosti na podmínky stanovené zákonem upravuje vyhláška zejména způsob 

výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů a způsob a podmínky vedení dokladů  
a evidence souvisejících s minerálními oleji. Způsob výpočtu je navázán přímo na základní 
sazbu spotřební daně konkrétního minerálního oleje, pevně stanovené procento vrácené 
daně a množství nakoupeného minerálního oleje. Způsob výpočtu se rozlišuje podle druhu 
minerálního oleje a výše procenta vrácené daně.   

 
V současné době projednává Parlament České republiky návrh zákona, kterým se 

mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, který 
Návrh zákona zajišťuje soulad ustanovení § 57 zákona 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“).  
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Platnou právní úpravu tvoří 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 (dále jen „vyhláška“), je prováděcím právním předpisem  
k § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). Vyhláška je vydána na základě zmocnění Ministerstva zemědělství k provedení  
§ 57 zákona uvedeném v § 139 odst. 3 zákona.  
 

Vrácení spotřební daně je v současnosti realizováno na základě § 57 odst. 5 zákona 
ve výši 40% daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených  
v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. j) zákona (dále jen „motorová nafta“) 
a ve výši 57% daně, která byla zahrnuta do ceny směsi nakoupených minerálních olejů 
uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona (dále jen „směsná motorová nafta“). 

 
V návaznosti na podmínky stanovené zákonem upravuje vyhláška zejména způsob 

výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů a způsob a podmínky vedení dokladů  
a evidence souvisejících s minerálními oleji. Způsob výpočtu je navázán přímo na základní 
sazbu spotřební daně konkrétního minerálního oleje, pevně stanovené procento vrácené 
daně a množství nakoupeného minerálního oleje. Způsob výpočtu se rozlišuje podle druhu 
minerálního oleje a výše procenta vrácené daně.   

 
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. 

 
Dotčenými subjekty jsou: 

• právnické a fyzické osoby podnikající v zemědělské prvovýrobě; 
• Celní správa České republiky; 
• Ministerstvo financí; 
• Ministerstvo zemědělství.  
 
1.5 Popis cílového stavu 

 
Cílem novely vyhlášky je upravit způsob 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 
Parlament České republiky. Návrh zákona zajišťuje soulad ustanovení § 57 zákona  
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“).  

 
Novela vyhlášky byla zpracována v návaznosti na pozměňovací návrh pana poslance 

Ing. Petra Kudely k sněmovnímu tisku č. 418 ze dne 7. října 2015, který dává ustanovení  
§ 57 zákona do souladu s podmínkami GBER.   
 

Podle článku 44 odst. 4 GBER nelze poskytnout veřejnou podporu na biopaliva, 
na něž se vztahují povinné dodávky nebo povinné přimíchávání.  
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Po schválení novely zákona, která je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky (sněmovní tisk č. 418), bude zvýšena sazba spotřební daně 
u směsné motorové nafty ze 7 665,- Kč/1 000 l na 9 265,- Kč/1 000 l (sazba spotřební daně 
u směsné motorové nafty do 1. července 2017 se zvýší o 1 600,- Kč/1 000 l), od 1. července 
2017 bude činit sazba spotřební daně u směsné motorové nafty 8515,- Kč/1000 l, 
což je zvýšení proti současné sazbě o 850,- Kč/1 000 l). 
 

Tímto zvýšením bude zrušeno úplné osvobození biopaliv od spotřební daně a bude 
zavedeno jejich částečně zdanění. V zájmu dodržení podmínek GBER je do zákona 
zapracováno vrácení daně jednou pevně stanovenou platbou, která nebude obsahovat 
spotřební daň biopaliva obsaženého ve směsi minerálního oleje. Tímto dojde k podstatné 
změně způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů, který je nutné 
promítnout i do prováděcí vyhlášky.  

 
Výklad článků 8 a 44 GBER vede k závěru, že by v rámci blokových výjimek, 

na základě nichž bude daňové zvýhodnění zelené nafty poskytováno, nemělo docházet ke 
kumulaci podpor a také by se podpora poskytnutá neměla vztahovat na biopaliva, na něž se 
vztahují povinné dodávky nebo povinné přimíchávání. 

 
Novela vyhlášky upravuje platnou vyhlášku z důvodu stanovení nového výpočtu výše 

vrácené daně s vyloučením podpory uvedených biopaliv. 
 

Hlavním principem novely vyhlášky je aktualizace § 1 vyhlášky tak, aby způsob 
výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů odpovídal nové pevné částce vrácené 
daně stanovené ve výše uvedeném pozměňovacím návrhu ke sněmovnímu tisku č. 418. 
Součástí způsobu výpočtu je i matematické vyjádření způsobu jakým byla dosažena 
jednotná pevně stanovená částka vrácené daně ve výši 4 380 Kč/1 000 l minerálního oleje.   
Dále návrh vyhlášky upravuje ustanovení, které se týká předkládání dokladů, 
kterými se prokazuje nárok na vrácení části spotřební daně. Dosavadní ustanovení přinášelo 
v aplikační praxi problémy s předkládáním stejnopisů těchto dokladů k daňovému přiznání 
a muselo být překlenuto výkladovým stanoviskem Celní správy České republiky.    

 
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 a zamezení nutné podpory zemědělských podnikatelů 
formou vrácení spotřební daně.  
 
 
2. Návrhy variant řešení   

 
2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 

 
Při zvažování různých variant, které by mohly z obecného (regulatorně-technického) 

hlediska vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze předkládané řešení v podobě 
nového legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, že identifikovaný problém je možné 
řešit pouze legislativní formou, konkrétně vyhláškou.  

 
 Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou pro úplnost uvedeny v následujícím 
přehledu variant věcného řešení, přestože tuto variantu nelze z výše uvedených důvodů 
akceptovat. 
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2.2 Varianty věcného řešení 
 

Varianta 1 („nulová“) 
 

Nulovou variantou se rozumí nepředložení žádného návrhu vyhlášky.  
 
 Bude zachováno současné znění platné vyhlášky. Ve vyhlášce nebudou zohledněny 
změny vyplývající ze změn GBER v oblasti veřejné podpory a z předložení pozměňovacího 
návrhu k sněmovnímu tisku č. 418 ze dne 7. října 2015. 
 

Poskytovaná veřejná podpora formou vrácení spotřební daně bude od 1. ledna 2016 
neslučitelná s vnitřním trhem Evropské unie z důvodu nesouladu tohoto režimu podpory 
s pravidly EU k veřejným podporám.  
 

S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“. 
 
Varianta 2 („vydání samostatných vyhlášek pro každou změnu spotřební daně“) 

 
Tato varianta představuje vypracování samostatných vyhlášek pro každou změnu 

sazby spotřební daně uvedenou ve sněmovním tisku č. 418 a jeho pozměňovacích návrzích. 
 
Varianta 3 („vydání samostatné vyhlášky pro veškeré změny spotřební daně“) 
 

Tato varianta představuje vypracování jedné novely vyhlášky pro všechny změny  
v sazbách spotřební daně vyplývající z pozměňovacího návrhu k sněmovnímu tisku č. 418. 
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 
3.1 Varianta 1  
 

Tato varianta má nulové přímé dopady na veřejné rozpočty, ale přináší nárůst 
finančních nákladů (resp. výpadek příjmů) a administrativní zátěže pro soukromý sektor. Při 
aplikaci této varianty nebude vyhláška v případě nabytí účinnosti senátního tisku 156 
odpovídat znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
3.2 Varianta 2 - Vydání samostatných vyhlášek pro každou změnu spotřební daně 
  
Přínosy varianty 2 

 
Novely vyhlášky budou informovat o novém způsobu výpočtu nároku na vrácení daně 

z minerálních olejů včetně vyloučení podpory biopaliv.  
 
Náklady varianty 2 

 
Varianta 2 nepřináší ve srovnání se současností žádné dodatečné administrativní 

náklady, zejména pro zemědělské podnikatele a Celní správu České republiky.    
 

Samostatné vyhlášky pro každou změnu sazby spotřební daně vyvolají dodatečné 
administrativní náklady spojené se schvalovacím procesem a vyvolají riziko jejich 
opožděného vydání. 
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3.3 Varianta 3 - Vydání samostatné vyhlášky pro veškeré změny spotřební daně 
 

Přínosy varianty 3 
 

Novela vyhlášky bude informovat o novém způsobu výpočtu nároku na vrácení daně 
z minerálních olejů včetně vyloučení podpory biopaliv.  

 
Budou eliminovány dodatečné administrativní náklady a rizika samostatných novel 

vyhlášky uvedené u varianty 1. 
 
Náklady varianty 3 

 
Nejsou identifikovány žádné náklady mimo administrativních nákladů spojených 

s vydáním vyhlášky. 
 
 
4. Návrh řešení 

 
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 
Zhodnocení varianty 1 
 

Varianta neposkytuje žádný posun a veřejná podpora poskytovaná formou vrácení 
spotřební daně bude v případě schválení sněmovního tisku č. 418 ve znění předložených 
pozměňovacích návrhů od 1. ledna 2016 neslučitelná s vnitřním trhem Evropské unie.  
Je tedy nepřípustnou variantou.  
 
Zhodnocení varianty 2 
 

Varianta zajišťuje soulad s právními předpisy Evropské unie, zejména GBER. 
Varianta znamená dodatečné administrativní náklady spojené se schvalovacím procesem 
dílčích vyhlášek, varianta neznamená dodatečné administrativní náklady zejména pro Celní 
správu České republiky a zemědělské podnikatele. Varianta neznamená další dopady na 
veřejné rozpočty. Výše vrácené daně zůstane na stejné úrovni jako v současnosti.   
 

Zhodnocení varianty 3 
 

Varianta zajišťuje soulad s právními předpisy Evropské unie, zejména GBER. 
Varianta neznamená dodatečné administrativní náklady spojené se schvalovacím procesem, 
varianta neznamená žádné dodatečné administrativní náklady pro zemědělské podnikatele  
a Celní správu České republiky. Varianta neznamená další dopady na veřejné rozpočty. 
Výše vrácené daně zůstane na stejné úrovni jako v současnosti.   
 
Výběr nejvhodnějšího řešení: 
 

S ohledem na porovnání všech variant je vhodné přijmout variantu 3. 
 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 
Implementace a vynucování zavedených opatření bude zajištěno zákonnými 

prostředky vyplývajícími ze zákona o spotřebních daních.  
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6. Přezkum účinnosti regulace 

 
Přezkum nového předpisu budou orgány Celní správy České republiky provádět na 

základě sledování a pravidelného vyhodnocování účinnosti nové právní úpravy. 
 
 

7. Konzultace a zdroje dat 

 
Návrh vyhlášky byl v průběhu přípravy konzultován s Ministerstvem financí a Úřadem 

pro ochranu hospodářské soutěže. 
 

Návrh vyhlášky byl v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu 
s článkem 13 Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy 
a byl rovněž zaslán na nepovinná připomínková místa v souladu s Manuálem a Metodikou 
pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů schválenou usnesením vlády 
České republiky č. 1146/2009 a  s Metodikou hodnocení obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA), přijatou usnesením vlády České republiky č. 922/2011, ve znění 
usnesení vlády České republiky č. 26/2014. 
 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 

Ing. Stanislav Hofman             
Odbor ekonomiky a rozpočtu        
Ministerstvo zemědělství     
Těšnov  65/17, 110 00 Praha 1    
telefon: +420 221 812 372     
e-mail: stanislav.hofman@mze.cz 

 

 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 
Návrh vyhlášky je v souladu s projednávanou novelou zákona.  

 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, 

nedotýká se mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, včetně Smlouvy  
o Evropské Unii, a je plně slučitelná s právními akty a právem Evropské unie. 

 
Návrh zákona zajišťuje soulad ustanovení § 57 zákona 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.  

 
Vrácení části spotřební daně splňuje všechny podmínky stanovené v GBER 

pro podporu v podobě úlev na ekologických daních podle směrnice 2003/96/ES. Jedná 
se zejména o obecné podmínky stanovené v kapitole I GBER (Společná ustanovení).  
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Veřejná podpora 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 (40% ze zákonem stanovené sazby).  

 
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.    

 
Příjemci výše uvedené podpory jsou vybráni na základě transparentních 

a objektivních kritérií, příjemci zaplatí větší než minimální úroveň spotřební daně vyplývající 
ze směrnice 2003/96/ES. 

 
Navrhovaná vyhláška zohledňuje změny, ke kterým došlo v souvislosti s předloženým 

pozměňovacím návrhem pana poslance Ing. Petra Kudely ke sněmovnímu tisku č. 418 ze 
dne 7. října 2015. 

 
Navrhovaná vyhláška souvisí s těmito předpisy: 

 zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, 

 čl. 107 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, 

 Pokyny společenství ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví na období 
2007 - 2013 (2006/C 319/01). 

 
Podpora ve formě vrácení spotřební daně v intenzitě 40% daně 

/§ 1 písm. a) návrhu vyhlášky/ je do 30. června 2016 schválena Evropskou komisí na 
základě notifikace SA 374 70. Podpora ve formě vrácení spotřební daně v intenzitě 57% 
daně (§ 1 písm. b) návrhu vyhlášky) je EK oznámena jako bloková výjimka SA 36277. Je 
předpokládáno, že zmíněné veřejné podpory budou 30. června 2016 ukončeny a od  
1. července 2016 nahrazeny společnou blokovou výjimkou.   

 
Návrh vyhlášky je s uvedeným zákonem a uvedeným předpisem Evropské unie plně 

slučitelný. 
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Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí. 

 
Nepředpokládá se, že by navrhovaná právní úprava měla dopad na státní rozpočet  

a ostatní veřejné rozpočty. Navrhovaná právní úprava nezakládá oproti platné právní úpravě 
nové povinnosti. Zároveň se nepředpokládá dopad na podnikatelské prostředí České 
republiky, na sociální oblast ani na životní prostředí.  
 
 
Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

 

Předkládaný návrh vyhlášky se netýká postavení fyzických osob; porušování zákazu 
diskriminace v souvislosti s navrhovanou úpravou se proto neočekává.  

 
 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 

Negativní dopady z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů se u předloženého 
návrhu neočekávají.  

 
 

Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 

rizika. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST  
 
K čl. I 

 
K bodu 1 

 
Novela vyhlášky mění způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů  

a dále stanoví pro jednotlivé druhy těchto minerálních olejů nové vzorce výpočtu výše 
uvedeného nároku.  

 
Důvodem změny způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů 

uvedeného v novele vyhlášky je stanovení pevné částky vrácené spotřební daně, která 
neobsahuje spotřební daň z biopaliv obsažených ve směsi minerálních olejů. Dochází tedy  
k vyloučení podpory biopaliv podle článku 44 GBER.  

 
§ 1 odst. 1 písm. a) novely vyhlášky obsahuje vzorec výpočtu nároku na vrácení daně 

z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona 
 o spotřebních daních, ve kterém je součástí výpočtu nároku na vrácení daně z těchto 
minerálních olejů také jejich platná sazba daně podle zákona o spotřebních daních ve výši 
40%. Jde tedy o zachování současného vzorce výpočtu pro motorovou naftu a doplněním 
vysvětlivek pro tento vzorec.   
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§ 1 odst. 1 písm. b), e) a f) novely vyhlášky obsahují aktualizované vzorce výpočtu 
nároku na vrácení daně pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona  
o spotřebních daních, ve kterých je zohledněna změna ve způsobu výpočtu nároku na 
vrácení daně a současně je vysvětlen způsob stanovení jednotné platby daně ve výši 
4380,- Kč/1 000 l minerálního oleje s přihlédnutím k platné sazbě spotřební daně. Výše 
platné sazby daně je stanovena na základě pozměňovacího návrhu k sněmovnímu tisku 
č. 418, který je předkládán v souvislosti s Víceletým programem podpory dalšího uplatnění 
udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015-2020 a zároveň mění sazby spotřební daně 
pro směsnou motorovou naftu. Od 1. ledna 2016 do 30. června 2017 je sazba daně ve výši  
9 265,- Kč/1 000 l minerálního oleje snížena o sazbu daně ve výši 1 600,- Kč/1 000 l 
přimíchaného biopaliva. Od 1. července 2017 je sazba daně ve výši 8 515,- Kč/1 000 l 
minerálního oleje snížena o 850,- Kč/ 1 000 l přimíchaného biopaliva. 
 

§ 1 odstavce 1 písm. c) novely vyhlášky obsahuje aktualizovaný vzorec výpočtu 
nároku na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), který 
zohledňuje zavedení jednotné platby vrácené daně ve výši ve výši 4380,- Kč/1 000 l 
minerálního oleje. Uvedený minerální olej neobsahuje biopalivo.   
 

§ 1 odstavce 1 písm. d) novely vyhlášky obsahuje aktualizovaný vzorec výpočtu 
nároku na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j), který 
zohledňuje zavedení jednotné platby vrácené daně ve výši ve výši 4380,- Kč/1 000 l 
minerálního oleje. Ze základní sazby daně ve výši 10 950,- Kč/1 000 l minerálního oleje 
je odečten maximálně možný podíl přimíchaného biopaliva ve výši 767,- Kč/1 000 l (max. 7% 
biopaliva přimíchaného v minerálních olejích uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) dle normy 
ČSN EN 590). Snížením sazby spotřební daně o spotřební daň přimíchaného biopaliva je 
zajištěno splnění ustanovení čl. 44 odst. 4 GBER, tj nebude podporováno biopalivo 
s povinností přimíchávání. 
 
K bodu 2 

 
Změna § 2 odst. 4 novely vyhlášky upřesňuje na základě praxe podmínky  

a náležitosti dokladů, kterými daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení daně z minerálních 
olejů. Tyto doklady o prodeji a interní doklady bude daňový subjekt povinen nově předkládat 
ve formě jejich stejnopisů nebo fotokopií s vyznačením, že jsou shodné  
s originálem. Fotokopie budou muset být podepsané osobou oprávněnou jednat za daňový 
subjekt.  
 
K čl. II 

 
Účinnost novely vyhlášky je stanovena od 1. ledna 2016 shodně s datem nabytí 

účinnosti vládního návrhu novely zákona o spotřebních daních (sněmovní tisk č. 418),  
vyjma ustanovení § 1 písm. c), d) a e), které nabývají účinnosti 1. července 2016 a vyjma 
ustanovení § 1 písm. f), které nabývá účinnosti 1. července 2017. Ustanovení § 1 písm. a) 
a b) pozbývají platnosti 30. června 2016, ustanovení § 1 písm. e) pozbývá platnosti  
30. června 2017.   

 
Výše uvedená dělená účinnost novely vyhlášky byla zvolena tak, aby časově 

odpovídala účinnosti jednotlivých ustanovení novely zákona o spotřebních daních  
(sněmovní tisk č. 418), které mění výše sazeb spotřebních daní jednotlivých minerálních 
olejů.  
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