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IV. 
Odůvodnění 

 
Obecná část 
 
Název 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.176/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku 
na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě  
a při provádění hospodaření v lese. 

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
 

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky kterou se mění vyhláška č.176/2017 Sb.,  
o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných  
v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese (dále jen „návrh vyhlášky“), 
je odstranění nadbytečné administrativní zátěže zemědělských podnikatelů, kteří provozují 
pouze rostlinnou výrobu definovanou pro účely spotřebních daní v § 57 odst. 3. písm. a) 
zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o spotřebních daních“), současně rostlinnou i živočišnou výrobu definovanou  
v § 57 odst. 3. písm. a) a b) zákona o spotřebních daních nebo rybníkářství definované  
v § 57 odst. 3 písm. c) zákona o spotřebních daních a osob, které provádějí hospodaření 
v lese, vyplývající ze stávající podoby a administrace vratky spotřební daně dle výše 
uvedeného zákona.  

 
K dosažení uvedeného cíle návrh vyhlášky omezuje rozsah náležitostí evidencí 

uvedený v § 2 odst. 3, 5, 6 a 7 vyhlášky č. 176/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku na 
vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění 
hospodaření v lese (dále jen „vyhláška“), uváděných k prokázání skutečné spotřeby 
minerálních olejů vypuštěním údaje o „druhu vykonávané práce“.  

       
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 
 
 Návrh vyhlášky je vypracován na základě zmocnění obsaženého v § 139 odst. 3 
zákona o spotřebních daních k provedení § 57 odst. 18.   
 
Zhodnocení souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
a mezinárodními smlouvami 
 

Návrhem vyhlášky nejsou do právního řádu České republiky implementovány žádné 
právní předpisy Evropské unie, ani zapracovávány mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká 
republika vázána, návrh vyhlášky tedy není s uvedenými právními předpisy a smlouvami 
v rozporu.  

 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Problematika nároku na vrácení části spotřební daně zaplacené z tzv. „zelené nafty“ 
spotřebované v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese je upravena  
v § 57 zákona o spotřebních daních.    
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Nárok na vrácení spotřební daně vzniká zemědělskému podnikateli, který provozuje: 
a) pouze rostlinnou výrobu podle § 57 odst. 3 písm. a) zákona o spotřebních daních (dále 

jen „čistá rostlinná výroba“), 
b) současně rostlinnou výrobu a chov skotu, koní prasat, drůbeže nebo ovcí podle § 57 odst. 

3 písm. a) nebo b) zákona o spotřebních daních (dále jen „kombinovaná živočišná 
výroba“), 

c) pouze chov skotu, koní prasat, drůbeže nebo ovcí podle § 57 odst. 3 písm. b) zákona  
o spotřebních daních (dále jen „čistá živočišná výroba“), 

d) rybníkářství podle § 57 odst. 3 písm. c) zákona o spotřebních daních (dále jen 
„rybníkářství“).  

 
Nárok na vrácení spotřební daně vzniká rovněž osobě, která provádí hospodaření 

v lese podle lesního zákona.   
 
Ustanovení § 57 zákona o spotřebních daních stanoví podmínky vzniku nároku na 

vrácení daně osobám užívajícím vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu a pro 
hospodaření v lese a následující pevné částky vrácené spotřební daně:   
1. výše pevné částky vrácené spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných pro čistou 

rostlinnou výrobu, rybníkářství nebo hospodaření v lese činí 4 380 Kč / 1 000 l 
nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) (dále jen „B0“),  
§ 45 odst. 2 písm. j) ( dále jen „B7“) a v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních 
(dále jen „B30“); 

2. výše pevné částky vrácené spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v čisté 
živočišné výrobě činí 9 500 Kč / 1 000 l nakoupených minerálních olejů B0 nebo B7, nebo 
7 000 Kč / 1 000 l minerálních olejů B30; 

3. výše pevné částky vrácené spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných pro 
kombinovanou živočišnou výrobu činí pro osoby s intenzitou chovu do 0,2 velké dobytčí 
jednotky (dále jen „VDJ“)/hektar 4 380 Kč / 1 000 l nakoupených minerálních olejů B0, B7 
nebo B30; 

4. výše pevné částky vrácené spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných pro 
kombinovanou živočišnou výrobu činí pro osoby s intenzitou chovu nad 0,2 do 0,4 
VDJ/hektar  6 940 Kč /1 000 l nakoupených minerálních olejů B0 nebo B7 nebo 5 690 Kč 
/1 000 l nakoupených minerálních olejů B30;  

5. výše pevné částky vrácené spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných pro 
kombinovanou živočišnou výrobu činí pro osoby s intenzitou chovu nad 0,4 VDJ/hektar  9 
500 Kč / 1 000 l nakoupených minerálních olejů B0 nebo B7 nebo 7 000 Kč / 1 000 l 
nakoupených minerálních olejů B30.  
 

Vyhláška stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních 
olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při hospodaření v lese, způsob 
a podmínky vedení dokladů a evidencí a podmínky, způsob výpočtu a prokázání intenzity 
chovu hospodářských zvířat a v souladu s níže uvedenými předpisy Evropské unie např. 
vylučuje vrácení spotřební daně u biopaliv, na něž se vztahují povinné dodávky, nebo 
povinné přimíchávání nebo zajišťuje dodržení podmínky minimálního zdanění minerálních 
olejů.   

 
Poskytování vratky spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské 

prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese je veřejnou podporou, na kterou se uplatňují 
následující předpisy Evropské unie: 

 

 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 ve 
znění nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 651/2014, pokud jde o podporu na přístavní a letištní infrastrukturu, 
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prahové hodnoty oznamovací povinnosti pro podporu na kulturu a zachování kulturního 
dědictví a pro podporu na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu a režimy 
regionální provozní podpory pro nejvzdálenější regiony, a mění se nařízení (EU)  
č. 702/2014, pokud jde o výpočet způsobilých nákladů („GBER“). 

 Nařízení Komise (EU) č. 1388/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se určité kategorie 
podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu  
a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie („FBER“). 

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

 
Problematiky vratky spotřebních daní z minerálních olejů zaplacených v cenách 

některých minerálních olejů spotřebovaných pro čistou rostlinnou výrobu, pro čistou 
živočišnou výrobu, pro kombinovanou živočišnou výrobu, pro rybníkářství nebo pro 
hospodaření v lese se týkají blokové výjimky GBER č. SA.47430 (2017/X) a FBER 
 č. SA.47415 (2017/X).  

 
Zemědělskými podnikateli, kteří provozují čistou rostlinnou výrobu, kombinovanou 

živočišnou výrobu nebo rybníkářství, a osobami, které provádějí hospodaření v lese, byla ve 
srovnání se zemědělskými podnikateli provozujícími čistou živočišnou výrobu identifikována 
nadbytečná administrativní zátěž při administraci vratky spotřební daně zaplacené z tzv. 
„zelené nafty“.  

 
Výše uvedená nadbytečná administrativní zátěž vyplývá ze skutečnosti, že povinnou 

náležitostí evidence k prokázání skutečné spotřeby minerálních olejů při provozování čisté 
rostlinné výroby, rostlinné výroby v rámci kombinované živočišné výroby, rybníkářství  
a při provádění hospodaření v lese je i údaj o „druhu vykonávané práce“. Tento údaj však 
není jako povinná náležitost evidence k prokázání skutečné spotřeby minerálních olejů 
vyžadován podle vyhlášky při provozování čisté živočišné výroby a při provozování živočišné 
výroby v rámci kombinované živočišné výroby. 

 
Z důvodu odstranění nadbytečné administrativní zátěže zemědělských podnikatelů, 

kteří provozující čistou rostlinnou výrobu, rostlinnou výrobu v rámci kombinované živočišné 
výroby nebo rybníkářství, a osob, které provádějí hospodaření v lese, se v návrhu vyhlášky 
omezuje rozsah náležitostí evidencí uvedený v § 2 odst. 3, 5, 6 a 7 vyhlášky povinných 
k prokázání skutečné spotřeby minerálních olejů vypuštěním údaje o „druhu vykonávané 
práce“.   
 
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 návrhu vyhlášky na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí v České republice a sociální dopady 
včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, jsou uvedeny v Závěrečné 
zprávě o hodnocení dopadů regulace.     

 
            Návrh vyhlášky nemá dopad na životní prostředí.     
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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.  
 
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.  
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 

Předkládaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
 Nepředpokládá se žádný dopad navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo 
obranu státu. 
 

 
Zvláštní část 

 
K bodům 1 až 4 
 

V § 2 odst. 3, 5, 6 a 7 se z důvodu snížení administrativní zátěže zemědělských 
podnikatelů, kteří provozují čistou rostlinnou výrobu, rostlinnou výrobu v rámci kombinované 
živočišné výroby nebo rybníkářství, a osob, které provádějí hospodaření v lese, z údajů 
vedených v evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů vypouští údaj o „druhu 
vykonávané práce“.    
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