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III.  
Odůvodnění  

 
I. Obecná část 

 
 
1. Název 
 

Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně  
z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění 
hospodaření v lese.  
 
 
2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 
 

Hlavním cílem návrhu vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební 
daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění 
hospodaření v lese (dále jen „návrh vyhlášky“) je upravit způsob výpočtu výše nároku na 
vrácení spotřební daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů 
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese tak, 
aby byl v souladu s návrhem poslanců Pavla Kováčika, Josefa Kotta, Karla Turečka 
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
ve znění pozdějších předpisů, ve znění schváleném dne 14. listopadu 2018 Poslaneckou 
sněmovnou Parlamentu České republiky, obsaženým ve sněmovním tisku č. 183 (dále jen 
„sněmovní tisk č. 183“). Tento návrh zákona nabyde základní účinnosti prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, předpokládaným dnem nabytí 
účinnosti je 1. leden 2019. 

 
Dalším cílem návrhu vyhlášky je stanovení výše ročních normativů minimální spotřeby 

minerálních olejů v rostlinné výrobě a ve vybraných oblastech živočišné výroby 
nebo ve vybraných oblastech živočišné výroby kombinované s rostlinnou výrobou.  
 

K dosažení výše uvedených cílů návrh vyhlášky upravuje zejména: 
• způsob výpočtu výše nároku na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných 

v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese,  
• výše ročních normativů minimální spotřeby a jejich kategorie a podílové rozdělení ročních 

normativů minimální spotřeby na jednotlivé kalendářní měsíce,  
• způsob výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat včetně přepočtu hospodářských 

zvířat na velké dobytčí jednotky a 
• způsob výpočtu zastoupení citlivých plodin a révy vinné. 

 
 

3. 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 § 57 odst. 23 zákona 

o spotřebních daních ve znění sněmovního tisku č. 183. 
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Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu musí dostatečně jasně a určitě 
definovat otázky, jež zákonodárce přenechává právní úpravě v podzákonném předpisu. 
Současně nesmí tento prostor vymezovat natolik široce, aby prováděcí právní předpis 
zasahoval do sféry vyhrazené zákonu, tedy především právě do úpravy primárních 
povinností. V duchu výše zmíněného obsahuje tento návrh vyhlášky způsob výpočtu výše 
nároku na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo 
při provádění hospodaření v lese včetně ve zmocňovacím ustanovení explicitně 
vyjmenovaných mezikroků. 

 
 

4. 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 není s uvedenými právními předpisy a smlouvami 
v rozporu.  
 
 
5. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Problematika nároku na vrácení části spotřební daně zaplacené z minerálních olejů 
spotřebovaných 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) 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, ovcí nebo koz podle § 57 
odst. 3 písm. a) nebo b) zákona o spotřebních daních (dále jen „kombinovaná živočišná 
výroba“), 

c) pouze chov skotu, koní, prasat, drůbeže,ovcí nebo koz 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, 
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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. 

 
Dnem 1. ledna 2019 by měl nabýt účinnosti čl. I bod 3 zákona č. 453/2016 Sb., kterým 

se mění zákon o spotřebních daních, který stanoví jednotnou výši pevných částek vracené 
spotřební daně pro zemědělskou prvovýrobu a pro provádění hospodaření v lese ve výši 4 
380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů. 
 

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, 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 například 
vylučuje vracení 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, 
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“), 

• Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (2015/C 217/01), 
• 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, nebo pro hospodaření v lese se 
týká bloková výjimka GBER č. SA.47430 (2017/X), pro rybníkářství notifikovaný režim 
podpory č. SA.49037 (2017/NN).  

 
 Vracení spotřební daně podle zákona o spotřebních daních ve znění sněmovního 
tisku č. 183 dle předkladatelů tohoto tisku v příštích letech nahradí méně vhodnou právní 
úpravu vracení části spotřební daně z minerálních olejů obsaženou v čl. I bodě 3 zákona 
č. 453/2016 Sb., která by nabyla účinnosti dne 1. ledna 2019, a účelně podpoří udržení 
dosavadního stavu počtu chovaných hospodářských zvířat, případně i dosažení žádoucího 
zvýšení jejich počtu, včetně jejich přínosu pro životní prostředí a kvalitu půdy, zlepší 
ekonomickou situaci chovatelů hospodářských zvířat, zvýší rentabilitu chovu hospodářských 
zvířat a bude mít i pozitivní sociální dopad do života obyvatel venkova  
v České republice. 
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Z důvodu snížení administrativní zátěže pro správce daně (Celní správu České 
republiky) a snížení nákladů zemědělských podnikatelů vyplývající z administrace vratky 
spotřební daně umožní výše uvedená změna zákona u rostlinné výroby a chovu 
hospodářských zvířat prokázat spotřebu minerálních olejů rovněž pomocí evidence využití 
půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona upravujícího zemědělství 
nebo ústřední evidencí hospodářských zvířat vedenou podle plemenářského zákona. 

 
Dále bude zrušena podpora směsí minerálních olejů B30 a sníží se počet skupin 

zemědělských podnikatelů v kombinované živočišné výrobě pro účely vratky spotřební daně 
dle intenzity chovu hospodářských zvířat pouze na dvě (intenzita chovu hospodářských 
zvířat do 0,3 a nad 0,3). 

 
Zákon o spotřebních daních ve znění sněmovního tisku č. 183 rovněž podporuje 

pěstování tzv. citlivých plodin, na které je poskytována dobrovolná podpora vázaná na 
produkci podle nařízení vlády upravujícího stanovení některých podmínek poskytování 
přímých plateb zemědělcům, a révy vinné.    

 
V souvislosti s výše uvedenou změnou zákona o spotřebních daních návrh vyhlášky 

upravuje: 
• způsob výpočtu výše nároku na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných 

v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese,  
• výše ročních normativů minimální spotřeby a jejich kategorie a podílové rozdělení ročních 

normativů minimální spotřeby na jednotlivé kalendářní měsíce,  
• způsob výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat včetně přepočtu hospodářských 

zvířat na velké dobytčí jednotky a 
• způsob výpočtu zastoupení citlivých plodin a révy vinné. 
 
 
6. 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.     
 
  
7. 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.  
 
 
8. 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.  
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9. Zhodnocení korupčních rizik 
 

Předkládaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 
 
 
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Nepředpokládá se žádný dopad navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo obranu 
státu. 
 
 

II. Zvláštní část 
 

K § 1: 
Ustanovení upravuje způsob výpočtu výše nároku na vrácení daně z minerálních olejů 

uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních 
spotřebovaných při činnostech zemědělské prvovýroby uvedených v § 57 odst. 3 písm. a) 
až c) zákona o spotřebních daních ve znění sněmovního tisku č. 183 nebo při provádění 
hospodaření v lese, a to odkazem na přílohu č. 1 k této vyhlášce.  
 
K § 2:   

V § 2 se stanoví výpočet prokázané spotřeby minerálních olejů za zdaňovací období 
při činnostech zemědělské prvovýroby, u nichž se osoba uplatňující nárok na vrácení daně 
rozhodne pro prokazování této spotřeby evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů 
vedenou podle zákona upravujícího zemědělství nebo ústřední evidencí hospodářských 
zvířat vedenou podle plemenářského zákona.  
 

Tato spotřeba se vypočte zvlášť pro rostlinnou výrobu a zvlášť pro živočišnou výrobu. 
Jejich součtem vznikne celková prokázaná spotřeba minerálních olejů za rostlinou  
a živočišnou výrobu, která se následně dle vzorce uvedeného v příloze č. 1 násobí sazbou 
vratky podle § 57 odst. 6 zákona o spotřebních daních ve znění sněmovního tisku č. 183.  
 

Spotřeba minerálních olejů v rostlinné výrobě se vypočte dle druhu obhospodařovaného 
pozemku nebo pěstované kultury tak, že se z evidence využití půdy LPIS k 15. květnu 
daného kalendářního roku zjistí stav výměr pozemků v tomto členění a pokud se v průběhu 
zdaňovacího období tyto výměry nezmění, vynásobí se příslušným minimálním normativem 
spotřeby uvedeným v příloze č. 2. Součet těchto dílčích hodnot představuje spotřebu 
minerálních olejů za dané zdaňovací období (kalendářní rok) v rostlinné výrobě.  

 
V případě, že se stav výměry zemědělské půdu evidované pro danou osobu uplatňující 

nárok na vrácení daně v průběhu zdaňovacího období změní, je nutné tyto odchylky 
promítnout do výpočtu prokázané spotřeby za použití přílohy č. 3. Výpočet spotřebovaných 
minerálních olejů je v tomto případě dán jako součet součinů výměry obhospodařovaného 
pozemku v příslušném měsíci a procentního podílu ročního normativu minimální spotřeby 
připadajícího na tento měsíc v příslušné kategorii normativu minimální spotřeby.  
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V živočišné výrobě je spotřeba minerálních olejů dána jako součet spotřeb minerálních 
olejů za jednotlivé kategorie hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky. 
Spotřeba minerálních olejů za jednotlivou kategorii hospodářských zvířat je vypočtena jako 
vážený aritmetický průměr stavů těchto hospodářských zvířat za každý kalendářní měsíc 
zdaňovacího období přepočtených na velké dobytčí jednotky, který se vynásobí příslušným 
normativem minimální spotřeby dle přílohy č. 2. Možnost výpočtu za pomoci aritmetického 
průměru je na rozdíl od rostlinné výroby dána rovnoměrným rozložením v rámci podílového 
rozdělení ročních normativů minimální spotřeby na jednotlivé kalendářní měsíce pro chov 
hospodářských zvířat. 
 

V případě, že osoba uplatňující nárok na vrácení daně nehospodaří celé zdaňovací 
období nebo nemá žádný stav zvířat k poslednímu dni v kalendářním měsíci, ke kterému se 
počítá vážený aritmetický průměr, započítá do tohoto průměru hodnotu 0. Ve většině případů 
je spotřeba nafty v živočišné výrobě v jednotlivých měsících zdaňovacího období konstantní, 
není proto nutné v rámci zjednodušení upravovat minimální roční normativ dle jednotlivých 
měsíců. 
 
Výpočet spotřeby vyjádřený ve vzorci 
 

Výpočet prokázané spotřeby minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech 
zemědělské prvovýroby lze pro osobu prokazující tuto spotřebu evidencí využití půdy podle 
uživatelských vztahů vedenou podle zákona upravujícího zemědělství nebo ústřední 
evidencí hospodářských zvířat vedenou podle plemenářského zákona vyjádřit pomocí vzorce 

 
 𝑆𝑆 = ∑ 𝑆𝑆𝑟𝑟4

𝑟𝑟=1 + ∑ (10
𝑧𝑧=1 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑧𝑧 × 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑧𝑧) , 

 
kde 
S  ... spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby 

prokázaná pomocí ročních normativů minimální spotřeby v litrech, 
r  .... jednotlivá kategorie ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby, 
Sr  .. spotřeba minerálních olejů za kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné 

výroby r, která se určí 
a) podle vzorce 

 𝑆𝑆𝑟𝑟 = ∑ 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑟𝑟,𝑚𝑚
12
𝑚𝑚=1  , 

kde 
Sr  ......... spotřeba minerálních olejů za kategorii ročních normativů minimální 

spotřeby rostlinné výroby r, 
m  ......... jednotlivý měsíc zdaňovacího období, za které se uplatňuje nárok 

na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, 
MSr,m  ... spotřeba minerálních olejů v měsíci m za kategorii ročních normativů 

minimální spotřeby rostlinné výroby r, která se určí podle vzorce 
 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑟𝑟,𝑚𝑚 = 𝑀𝑀𝑉𝑉𝑟𝑟,𝑚𝑚 × 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟,𝑚𝑚 , 

kde 
MSr,m  ..... spotřeba minerálních olejů v měsíci m za kategorii ročních 

normativů minimální spotřeby rostlinné výroby r, 
MVr,m  ..... výměra zemědělské půdy kategorie ročních normativů 

minimální spotřeby rostlinné výroby r vedená pro danou osobu 
v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů 
k poslednímu dni kalendářního měsíce m v hektarech, 
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MRNr,m. .. podíl ročního normativu minimální spotřeby kategorie ročních 
normativů minimální spotřeby rostlinné výroby r, který připadá 
na kalendářní měsíc m (např. pokud je výše ročního normativu 
minimální spotřeby pro danou kategorii 90 l a podílové 
rozdělení daného kalendářního měsíce odpovídá 10 %, podíl 
ročního normativu minimální spotřeby kategorie ročních 
normativů minimální spotřeby rostlinné výroby r, který připadá 
na kalendářní měsíc m bude 9 l), nebo 

b) v případě kategorie ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby, 
u které pro osobu prokazující spotřebu minerálních olejů nedojde v průběhu 
zdaňovacího období, za které se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně 
z minerálních olejů, ke změně výměry zemědělské půdy evidované v evidenci 
využití půdy podle uživatelských vztahů, podle vzorce 

 Sr = Vr × RNr , 
kde 
Sr ……. spotřeba minerálních olejů za kategorii ročních normativů minimální 

spotřeby rostlinné výroby r, 
Vr …… výměra zemědělské půdy kategorie ročních normativů minimální 

spotřeby rostlinné výroby r evidované pro danou osobu v evidenci využití 
půdy podle uživatelských vztahů vedené podle zákona upravujícího 
zemědělství v hektarech, 

RNr …. roční normativ minimální spotřeby pro kategorii ročních normativů 
minimální spotřeby rostlinné výroby r, 

z  ........... jednotlivá kategorie ročních normativů minimální spotřeby chovu hospodářských 
zvířat, 

VDJz  .... počet hospodářských zvířat kategorie ročních normativů minimální spotřeby chovu 
hospodářských zvířat z přepočtený na velké dobytčí jednotky, 

 
RNz  ...... roční normativ minimální spotřeby minerálních olejů pro kategorii ročních normativů 

minimální spotřeby chovu hospodářských zvířat z. 
 
K § 3:   

V § 3 jsou v odstavci 1 odkazem na přílohu č. 2 stanoveny výše ročních normativů 
minimální spotřeby minerálních olejů a jejich kategorie.  

 
Dále je v odstavci 2 odkazem na přílohu č. 3 stanoveno procentní zastoupení měsíční 

spotřeby minerálních olejů v rámci ročního normativu spotřeby minerálních olejů pro činnosti 
v rostlinné výrobě. V případě, že daná zemědělská půda bude evidována pro osobu 
uplatňující nárok na vrácení daně v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů pouze 
část zdaňovacího období, bude roční normativ spotřeby minerálního oleje pokrácen  
o příslušný procentní podíl normativu za měsíce, ve kterých daný pozemek nebyl v této 
evidenci pro tuto osobu evidován. 
 

V odstavci 3 je stanoveno podílové rozdělení ročních normativů minimální spotřeby pro 
chov hospodářských zvířat, které se určí tak, že podíl pro každý kalendářní měsíc odpovídá 
jedné dvanáctině ročního normativu minimální spotřeby. 
 
K § 4: 

Ustanovení stanoví způsob přepočtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky. 
 

Přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky se provede podle 
koeficientů stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce. Počet chovaných hospodářských 
zvířat osobou uplatňující nárok na vrácení daně je určen aritmetickým průměrem stavů zvířat 
chovaných k poslednímu dni v měsíci za kalendářní měsíce zdaňovacího období.  
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 Počty zvířat přepočtené na velké dobytčí jednotky jsou následně použity k výpočtu 
intenzity chovu hospodářských zvířat pro osobu uplatňující nárok na vrácení daně podle § 5 
této vyhlášky a také pro výpočet spotřeby minerálních olejů v případě prokazování této 
spotřeby ústřední evidencí hospodářských zvířat vedenou podle plemenářského zákona. 
 
Přepočet hospodářských zvířat na dobytčí jednotky ve vzorci 
 
 Přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky lze vyjádřit vzorcem 

 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑧𝑧 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑧𝑧 × 𝑘𝑘𝑧𝑧 , 
kde 
VDJz  .... počet hospodářských zvířat dané kategorie hospodářských zvířat z přepočtený na 

velké dobytčí jednotky, 
PZz  ......  aritmetický průměr stavů hospodářských zvířat dané kategorie hospodářských 

zvířat z evidovaných pro osobu uplatňující nárok na vrácení daně v ústřední 
evidenci hospodářských zvířat vedené podle plemenářského zákona k poslednímu 
dni každého kalendářního měsíce zdaňovacího období, za které se uplatňuje nárok 
na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, zaokrouhlený na 2 desetinná místa, 

kz  ......... koeficient pro přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky pro kategorii 
hospodářských zvířat z uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

 
K § 5: 

Ustanovení stanoví způsob výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat chovaných 
osobou uplatňující nárok na vrácení daně. 
 

Výše intenzity chovu hospodářských zvířat pro zdaňovací období je rozhodující pro 
určení výše sazby vracené části spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných  
v zemědělské prvovýrobě dle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Výše intenzity chovu 
hospodářských zvířat je určena počtem velkých dobytčích jednotek na 1 ha 
obhospodařované zemědělské půdy.  
 
Výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat vyjádřený ve vzorcích 
 
 Výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat pro osobu uplatňující nárok na vrácení 
daně lze vyjádřit podle vzorce 
 𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ =

∑ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉10
𝑧𝑧=1 𝑧𝑧
𝑉𝑉𝑉𝑉

 , 
kde 
ICh   ...... intenzita chovu hospodářských zvířat, 
z  ........... jednotlivá kategorie hospodářských zvířat, 
VDJz  .... počet hospodářských zvířat kategorie hospodářských zvířat z přepočtený na velké 

dobytčí jednotky, 
VP ......... aritmetický průměr výměry půdy evidované pro osobu uplatňující nárok na vrácení 

daně v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů vedené podle zákona 
upravujícího zemědělství k poslednímu dni každého kalendářního měsíce 
zdaňovacího období, za které se nárok na vrácení spotřební daně z minerálních 
olejů uplatňuje, s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost 
nebo trvalá kultura v hektarech, zaokrouhlený na 2 desetinná místa. 

 
K § 6: 

Ustanovení stanoví způsob výpočtu zastoupení citlivých plodin a révy vinné osobou 
uplatňující nárok na vrácení daně. 
 

Výše zastoupení citlivých plodin a révy vinné pro zdaňovací období je rozhodující pro 
určení výše sazby vracené části spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných 
v zemědělské prvovýrobě.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB6ZHQJSR)



 9  
 

 
Zastoupení citlivých plodin a révy vinné se vypočte jako podíl výměry zemědělské půdy 

s citlivými plodinami nebo révou vinnou a druhem zemědělské kultury orná půda nebo trvalá 
kultura zaznamenaných nebo vedených pro osobu uplatňující nárok na vrácení daně 
v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů vedené podle zákona upravujícího 
zemědělství. 
 
K § 7:   

Ruší se platná vyhláška č. 176/2017 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení 
spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění 
hospodaření v lese.  
 
K § 8:  

Účinnost návrhu vyhlášky se stanoví dnem 1. ledna 2019, tedy shodně 
s předpokládaným nabytím účinnosti návrhu zákona, kterým se mění zákon o spotřebních 
daních obsažený ve sněmovním tisku č. 183. 
 
K příloze č. 1 

Příloha obsahuje vzorec výpočtu výše nároku na vrácení daně z minerálních olejů 
uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních 
spotřebovaných při činnostech zemědělské prvovýroby uvedených v § 57 odst. 3 písm. a) až 
c) zákona o spotřebních daních ve znění sněmovního tisku č. 183 nebo při provádění 
hospodaření v lese. 
 

Pro výpočet nároku na vrácení daně může být ve vzorci spotřeba minerálních olejů (S) 
vypočtena na základě 
1) skutečné spotřeby minerálních olejů prokázané evidencí o skutečné spotřebě podle § 57 

odst. 15 zákona o spotřebních daních ve znění sněmovního tisku č. 183 nebo 
2) vzorce, a to pro minerální oleje, které byly spotřebovány při činnostech rostlinné výroby 

nebo chovu hospodářských zvířat. 
 

Sazba vracené daně v rostlinné výrobě je určena zastoupením citlivých plodin a révy 
vinné stanoveným v § 6 návrhu vyhlášky. Pokud zastoupení citlivých plodin činí alespoň 0,1, 
spotřební daň z minerálních olejů se vrací ve výši 9 500 Kč/ 1 000 l, při zastoupení citlivých 
nižším než 0,1 ve výši 4 380 Kč/ 1000 l.  

 
Sazba vracené daně v rostlinné a živočišné výrobě současně je určena na základě 

intenzity chovu hospodářských zvířat stanovené výpočtem uvedeným v § 5 návrhu vyhlášky 
a případně na základě zastoupení citlivých plodin a révy vinné stanoveného výpočtem 
uvedeným v § 6 návrhu vyhlášky. Osobě provozující rostlinnou výrobu a chov 
hospodářských zvířat s intenzitou chovu těchto zvířat do 0,3 a zastoupením citlivých plodin a 
révy vinné nižším než 0,1 se vrací spotřební daň z minerálních olejů ve výši 4 380 Kč/1 000 l 
minerálních olejů spotřebovaných při těchto činnostech. Ostatním osobám se vrací ve výši 9 
500 Kč/1 000 l minerálních olejů spotřebovaných při těchto činnostech. 
 

Současně je v příloze č. 1 vyloučena podpora biopaliv obsažených v minerálních olejích 
uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.  
 
K příloze č. 2 

Normativ minimální spotřeby minerálních olejů v rostlinné a živočišné výrobě pro účely 
výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů je koncipován tak, 
aby zemědělcům umožnil zabezpečit standardní produkci a udržitelnost zemědělské 
prvovýroby. 
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Stanovením ročních normativů minimální spotřeby minerálních olejů je vytvořena 
zjednodušující alternativa vůči stávajícímu schématu, které nadále zůstává jako variantní 
možnost prokazování spotřeby minerálního oleje. 
 

Roční normativy minimální spotřeby minerálních olejů byly stanoveny Výzkumným 
ústavem zemědělské techniky, v. v. i. na základě výpočtů minimální spotřeby minerálních 
olejů pro jednotlivé kategorie zvířat a používanou technologii.  

 
Při stanovení limitů byly využity i výsledky řešení výzkumného projektu VG20102014020 

– „Stanovení minimální potřeby energie pro zajištění základních funkcí zemědělství  
v krizových situacích a analýza možností jejího zajištění z vlastních energetických zdrojů 
resortu“, který byl řešen pro Ministerstvo vnitra ČR. V rostlinné výrobě se vychází  
z dlouhodobě vedeného a aktualizovaného expertního systému „Technologie 
a ekonomika plodin“ zpracovaného Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v. v. i. 

 
V oblasti rostlinné výroby je nezbytné zohledňovat výrazně odlišnou spotřebu 

u klasických plodin (např. typu obilovin) a speciálních plodin, kterými jsou okopaniny nebo 
zelenina (např. cukrová řepa). Z toho důvodu byly stanoveny normativy minimální spotřeby 
minerálních olejů na 1 ha zemědělské půdy pro 3 kategorie půdních kultur. Ty výrazně 
zjednoduší systém sledování spotřeby minerálních olejů v rostlinné výrobě pro potřebu 
výpočtu vratky spotřební daně, a to především z důvodu, že výměry těchto druhů využití 
pozemků jsou u zemědělských podniků známé, lehce kontrolovatelné a mění se zpravidla 
jen při změně celkové výměry zemědělské půdy evidované pro osobu uplatňující nárok 
na vrácení daně. Nejvýraznější rozdíly ve spotřebě u plodin na orné půdě (a to u okopanin 
a zeleniny) řeší předkládaný návrh prostřednictvím zavedení čtvrté kategorie s příslušným 
normativem. Zároveň normativy reflektují významné změny v technologických systémech 
pěstování plodin. 
 

V živočišné výrobě jsou pro potřeby výpočtu spotřeby minerálních olejů uvedeny 
minimální normativy spotřeby minerálních olejů v litrech na velkou dobytčí jednotku dle 
kategorie hospodářských zvířat. 
 

V této příloze jsou také stanoveny přepočítávací koeficienty jednotlivých kategorií 
hospodářských zvířat chovaných osobou uplatňující nárok na vrácení daně, které jsou 
používány pro přepočet chovaných hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky podle § 4 
této vyhlášky. Velké dobytčí jednotky jsou následně použity k výpočtu intenzity chovu 
hospodářských zvířat pro osobu uplatňující nárok na vrácení daně podle § 5 této vyhlášky 
a také pro výpočet spotřeby minerálních olejů v případě prokazování této spotřeby ústřední 
evidencí hospodářských zvířat vedenou podle plemenářského zákona. 
 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), stanovuje přepočítávací 
koeficienty ve své příloze II. V tomto předpise chybí kategorie běžců, ale jsou stanovena 
pravidla pro přidání další kategorie. Navržený koeficient pro běžce byl stanoven  
v dokumentu „Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 
Programu rozvoje venkova na období 2014-2020“, části stanovující specifické podmínky 
pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 3. kolo příjmu 
žádostí uveřejněné Ministerstvem zemědělství. I v tomto bodě je tedy plná slučitelnost 
s právem Evropské unie. 
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K příloze č. 3 
Zde je stanoveno podílové rozdělení ročního normativu minimální spotřeby 

minerálních olejů na jednotlivé měsíce v rostlinné výrobě.  
 

Podílové rozdělení roční spotřeby minerálních olejů na jednotlivé měsíce 
 vychází z ustanovení vyhlášky č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení 
spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných 
v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu 
a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků, 
a odpovídá zkušenostem z provozu, což bylo aktuálně potvrzeno ve studii Výzkumného 
ústavu zemědělské techniky (VÚZT). 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB6ZHQJSR)


	 způsob výpočtu výše nároku na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese,
	 výše ročních normativů minimální spotřeby a jejich kategorie a podílové rozdělení ročních normativů minimální spotřeby na jednotlivé kalendářní měsíce,
	 způsob výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat včetně přepočtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky a
	 způsob výpočtu zastoupení citlivých plodin a révy vinné.
	 způsob výpočtu výše nároku na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese,
	 výše ročních normativů minimální spotřeby a jejich kategorie a podílové rozdělení ročních normativů minimální spotřeby na jednotlivé kalendářní měsíce,
	 způsob výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat včetně přepočtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky a
	 způsob výpočtu zastoupení citlivých plodin a révy vinné.
	Výpočet prokázané spotřeby minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby lze pro osobu prokazující tuto spotřebu evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona upravujícího zemědělství nebo ústřední ...
	𝑆=,𝑟=1-4-,𝑆-𝑟..+,𝑧=1-10-(.,𝑉𝐷𝐽-𝑧.×,𝑅𝑁-𝑧.) ,
	kde
	S  spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby prokázaná pomocí ročních normativů minimální spotřeby v litrech,
	r  jednotlivá kategorie ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby,
	SRrR  spotřeba minerálních olejů za kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby r, která se určí
	a) podle vzorce

	,𝑆-𝑟.=,𝑚=1-12-,𝑀𝑆-𝑟,𝑚.. ,
	kde
	SRr R spotřeba minerálních olejů za kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby r,
	m  jednotlivý měsíc zdaňovacího období, za které se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů,
	MSRr,m R spotřeba minerálních olejů v měsíci m za kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby r, která se určí podle vzorce

	,𝑀𝑆-𝑟,𝑚.=,𝑀𝑉-𝑟,𝑚.×,𝑀𝑅𝑁-𝑟,𝑚. ,
	kde
	MSRr,mR  spotřeba minerálních olejů v měsíci m za kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby r,
	MVRr,mR  výměra zemědělské půdy kategorie ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby r vedená pro danou osobu v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů k poslednímu dni kalendářního měsíce m v hektarech,
	MRNRr,mR. podíl ročního normativu minimální spotřeby kategorie ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby r, který připadá na kalendářní měsíc m (např. pokud je výše ročního normativu minimální spotřeby pro danou kategorii 90 l a podílové r...
	b) v případě kategorie ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby, u které pro osobu prokazující spotřebu minerálních olejů nedojde v průběhu zdaňovacího období, za které se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, ke ...

	,S-r.=,V-r.×,RN-r. ,
	kde
	SRr R……. spotřeba minerálních olejů za kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby r,
	VRrR …… výměra zemědělské půdy kategorie ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby r evidované pro danou osobu v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů vedené podle zákona upravujícího zemědělství v hektarech,
	RNRrR …. roční normativ minimální spotřeby pro kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby r,
	z  jednotlivá kategorie ročních normativů minimální spotřeby chovu hospodářských zvířat,
	VDJRz R počet hospodářských zvířat kategorie ročních normativů minimální spotřeby chovu hospodářských zvířat z přepočtený na velké dobytčí jednotky,
	RNRzR  roční normativ minimální spotřeby minerálních olejů pro kategorii ročních normativů minimální spotřeby chovu hospodářských zvířat z.

	Počty zvířat přepočtené na velké dobytčí jednotky jsou následně použity k výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat pro osobu uplatňující nárok na vrácení daně podle § 5 této vyhlášky a také pro výpočet spotřeby minerálních olejů v případě prokazo...
	UPřepočet hospodářských zvířat na dobytčí jednotky ve vzorci
	Přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky lze vyjádřit vzorcem
	,𝑉𝐷𝐽-𝑧.=,𝑃𝑍-𝑧.×,𝑘-𝑧. ,
	kde
	VDJRzR  počet hospodářských zvířat dané kategorie hospodářských zvířat z přepočtený na velké dobytčí jednotky,
	PZRzR   aritmetický průměr stavů hospodářských zvířat dané kategorie hospodářských zvířat z evidovaných pro osobu uplatňující nárok na vrácení daně v ústřední evidenci hospodářských zvířat vedené podle plemenářského zákona k poslednímu dni každého kal...
	kRzR  koeficient pro přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky pro kategorii hospodářských zvířat z uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce.

	UVýpočet intenzity chovu hospodářských zvířat vyjádřený ve vzorcích
	Výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat pro osobu uplatňující nárok na vrácení daně lze vyjádřit podle vzorce
	𝐼𝐶ℎ=,,,𝑧=1-10-𝑉𝐷𝐽.-𝑧.-𝑉𝑃. ,
	kde
	ICh   intenzita chovu hospodářských zvířat,
	z  jednotlivá kategorie hospodářských zvířat,
	VDJRzR  počet hospodářských zvířat kategorie hospodářských zvířat z přepočtený na velké dobytčí jednotky,
	VP aritmetický průměr výměry půdy evidované pro osobu uplatňující nárok na vrácení daně v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů vedené podle zákona upravujícího zemědělství k poslednímu dni každého kalendářního měsíce zdaňovacího období, za...




