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III. 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 
 
1. Důvod předložení a cíle 
  
1.1 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.  
 
1.2 Definice problému 
 

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 „vyhláška“), stanoví v § 2 rozdílně povinné náležitosti evidence k prokázání 
skutečné spotřeby minerálních olejů pro zemědělské podnikatele a pro osoby provádějící 
hospodaření v lese, kterým vzniká nárok na vrácení spotřební daně dle § 57 zákona  
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
spotřebních daních“), a provozují: 
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) a 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, 
e) hospodaření v lese. 

 
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 nebo 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 ani při provozování 
živočišné výroby v rámci kombinované živočišné výroby. 

 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Ustanovení § 57 zákona o spotřebních daních: 
 

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.    

 
Nárok na vrácení spotřební daně vzniká zemědělskému podnikateli, který provozuje: 

a) čistou rostlinnou výrobu, 
b) kombinovanou živočišnou výrobu, 
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c) čistou živočišnou výrobu, 
d) rybníkářství podle § 57 odst. 3 písm. c).  

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

v lese podle lesního zákona.   
 
Výše pevné částky vrácené daně činí 4 380 Kč / 1 000 l nakoupených minerálních 

olejů spotřebovaných pro čistou rostlinnou výrobu, v rybníkářství, při provádění hospodaření 
v lese nebo pro kombinovanou živočišnou výrobu s intenzitou chovu do 0,2 velké dobytčí 
jednotky /hektar.  

 
Výše pevné částky vrácené daně činí 9 500 Kč / 1 000 l nakoupených minerálních 

olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních 
daních spotřebovaných pro vybrané oblasti čisté živočišné výroby nebo pro kombinovanou 
živočišnou výrobu s intenzitou chovu nad 0,4 velké dobytčí jednotky /hektar, respektive  
7 000 Kč / 1 000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona 
o spotřebních daních spotřebovaných pro výše uvedené oblasti živočišné výroby.    

 
Výše pevné částky vrácené daně činí 6 940 Kč / 1 000 l nakoupených minerálních 

olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních 
daních spotřebovaných pro kombinovanou živočišnou výrobu s intenzitou chovu nad 0,2 do 
0,4 velké dobytčí jednotky /hektar, respektive 5 690 Kč / 1 000 l nakoupených minerálních 
olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních spotřebovaných pro 
kombinovanou živočišnou výrobu.    

 
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.    

 
Dle § 2 odst. 2 vyhlášky je zemědělskými podnikateli vykazován údaj o „druhu 

vykonávané práce“ rovněž při prokázání spotřeby minerálních olejů v čisté rostlinné výrobě, 
při rostlinné výrobě provozované v rámci kombinované živočišné výroby, při rybníkářství  
a osobami při provádění hospodaření v lese, tj. zejména účetními doklady podle zákona 
upravujícího účetnictví.  

 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

Dotčenými subjekty jsou zejména: 

 právnické a fyzické osoby provozující čistou rostlinnou výrobu, kombinovanou živočišnou 
výrobu, rybníkářství a osoby provádějící hospodaření v lese, 

 Celní správa České republiky, 

 Ministerstvo financí, 

 Ministerstvo zemědělství. 
 
1.5 Popis cílového stavu 
 

Cílem návrhu vyhlášky je odstranění nadbytečné 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 rozsahu povinných náležitostí evidence dle § 2 odst. 3, 5, 6 a 7 vyhlášky 
k prokázání skutečné spotřeby minerálních olejů spotřebovaných v čisté rostlinné výrobě se 
vypustí údaje o „druhu vykonávané práce“.   
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1.6 Zhodnocení rizika 
 

Při zachování současného znění vyhlášky nebude odstraněna nadbytečná 
administrativní zátěž zemědělských podnikatelů provozujících čistou rostlinnou výrobu, 
rostlinnou výrobu v rámci kombinované živočišné výroby nebo rybníkářství a osob 
provádějících hospodaření v lese.   
 
2. Návrh variant řešení 
 
Návrh možných řešení včetně varianty nulové 
 
Varianta 0 („nulová“) 
 

     Nulová varianta předpokládá, že bude zachováno současné znění vyhlášky  
a bude ponechán text vyhlášky, která je účinná od 1. července 2017.   
 
Varianta 1  

 
Varianta 1 předpokládá vydání změny vyhlášky.  

 
Navrhovanými změnami vyhlášky, tj. vypuštěním údajů o „druhu vykonávané práce“, 

které jsou uvedeny v § 2 odst. 3, 5, 6 a 7 vyhlášky, bude odstraněna nadbytečná 
administrativní zátěž zemědělských podnikatelů provozujících čistou rostlinnou výrobu, 
rostlinnou výrobu v rámci kombinované živočišné výroby nebo rybníkářství a osob 
provádějících hospodaření v lese. 

 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů všech variant 
 

Návrh vyhlášky nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet  
a ostatní veřejné rozpočty.  
 
Varianta 0  
 

Nulová varianta znamená pro zemědělské podnikatele, kteří provozují čistou 
rostlinnou výrobu, rostlinnou výrobu v rámci kombinované živočišné výroby nebo 
rybníkářství, a osoby, které provádějí hospodaření v lese, nadbytečné administrativní 
náklady spojené s evidencí vratky spotřební daně, jejichž výši nelze přesně stanovit 
z důvodu jejich rozdílné výše pro jednotlivé zemědělské podnikatele a osoby provádějící 
hospodaření v lese. Uvedené administrativní náklady zahrnují zejména náklady na tvorbu 
evidencí souvisejících s uplatněním vratky spotřební daně. 

 
 Nulová varianta zachovává nepříznivý stav, včetně zvýšené administrativní zátěže 

zemědělských podnikatelů provozujících čistou rostlinnou výrobu, rostlinnou výrobu v rámci 
kombinované živočišné výroby nebo rybníkářství a osob provádějících hospodaření v lese.  
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Varianta 1  
 
Náklady varianty 1: 
 

Realizace varianty 1 přináší zemědělským podnikatelům, kteří provozují  čistou 
rostlinnou výrobu, rostlinnou výrobu v rámci kombinované živočišné výroby nebo 
rybníkářství, a osobám, které provádějí hospodaření v lese, snížení administrativních 
nákladů spojených s evidencí vratky spotřební daně zaplacené z tzv. „zelené nafty“, jejichž 
výši nelze přesně stanovit z důvodu jejich rozdílné výše pro jednotlivé zemědělské 
podnikatele a osoby provádějící hospodaření v lese. 
 
Přínosy varianty 1: 
 

Realizace varianty 1 odstraní nadbytečnou administrativní zátěž zemědělských 
podnikatelů, kteří provozují čistou rostlinnou výrobu, rostlinnou výrobu v rámci kombinované 
živočišné výroby nebo rybníkářství, a osob, které provádějící hospodaření v lese, při 
administraci vratky spotřební daně zaplacené z tzv. „zelené nafty“.  
 
3.2 Náklady jednotlivých variant: 
 

Varianta 0 zachovává pro zemědělské podnikatele, kteří provozují čistou rostlinnou 
výrobu, rostlinnou výrobu v rámci kombinované živočišné výroby nebo rybníkářství, a osoby, 
které provádějí hospodaření v lese, nadbytečné administrativní náklady spojené s evidencí 
vratky spotřební daně, jejichž výši nelze přesně stanovit. 
 

Varianta 1 přináší pro zemědělské podnikatele, kteří provozující čistou rostlinnou 
výrobu, rostlinnou výrobu v rámci kombinované živočišné výroby nebo rybníkářství, a osoby, 
které provádějí hospodaření v lese, úsporu administrativních nákladů spojených s evidencí 
vratky spotřební daně, jejíž výši nelze přesně stanovit. 
 
3.3 Přínosy jednotlivých variant  
 

Varianta 0 nemá žádné přínosy.  
 

Varianta 1 odstraní nadbytečnou administrativní zátěž zemědělských podnikatelů, 
kteří provozují čistou rostlinnou výrobu, rostlinnou výrobu v rámci kombinované živočišné 
výroby nebo rybníkářství, a osob, které provádějí hospodaření v lese, při administraci vratky 
spotřební daně zaplacené z tzv. „zelené nafty“.  

 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
  
Zhodnocení variant: 
 

VARIANTA PŘÍNOSY NÁKLADY 

0 
„nulová“ 

Nulová varianta nemá 
žádné přínosy. 

Nulová varianta si zachovává 
nadbytečné administrativní náklady 

zemědělských podnikatelů provozujících 
čistou rostlinnou výrobu, rostlinnou 

výrobu v rámci kombinované živočišné 
výroby nebo rybníkářství a osob 

provádějících hospodaření v lese, jejichž 
výši nelze přesně stanovit. Uvedené 

administrativní náklady zahrnují zejména 
náklady na tvorbu evidencí souvisejících 

s  uplatněním vratky spotřební daně. 
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1 

Přínosem varianty 1 je 
odstranění nadbytečné 
administrativní zátěže 

zemědělských podnikatelů 
provozujících čistou 

rostlinnou výrobu, rostlinnou 
výrobu v rámci 

kombinované živočišné 
výroby nebo rybníkářství 
vyplývající z § 2 odst. 3 

písm. b), nebo z § 2 odst. 5 
písm. c) nebo z § 2 odst. 6 
písm. b) vyhlášky a rovněž 

odstranění nadbytečné 
administrativní zátěže osob 
provádějících hospodaření 

v lese vyplývající z § 2  
odst. 7 písm. b) vyhlášky. 

Varianta 1 přináší zemědělským 
podnikatelům provozujícím čistou 

rostlinnou výrobu, rostlinnou výrobu 
v rámci kombinované živočišné výroby 

nebo rybníkářství a osobám provádějícím 
hospodaření v lese úsporu výše 

uvedených administrativních nákladů 
spojených s evidencí vratky spotřební 

daně. 

 
Pro řešení výše uvedeného problému byla jako nejvhodnější vybrána varianta 1.  

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Implementace a vynucování doporučené varianty budou zajištěny zákonnými 
prostředky vyplývajícími zejména ze zákona o spotřebních daních. Implementace  
a vynucování doporučené varianty bude zajištěno Celní správou České republiky.  
Na základě vybrané varianty upraví Celní správa České republiky své interní předpisy 
a postupy související s předmětem návrhu vyhlášky. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Přezkum účinnosti proběhne na základě daňového řízení souvisejícího s realizací 
vratky spotřební daně. Realizací vratky spotřební daně se rozumí veškeré procesy 
související se stanovením, kontrolou a vrácením spotřební daně, které zajišťuje Celní správa 
České republiky. 
 
7.  Konzultace a zdroje dat 
 

Návrh řešení byl konzultován s Ministerstvem financí České republiky. 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: Ing. Stanislav Hofman  
Funkce:  oddělení odvětvové ekonomiky - 11152 
Útvar: Odbor ekonomiky a rozpočtu - 11150  
Telefon:  221 812 372 
E-mail:   stanislav.hofman@mze.cz 
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