
V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě 
nebo při provádění hospodaření v lese 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství ze dne 30. listopadu  2018, č.j. 51468/2018-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 7. prosince 2018. Vyhodnocení tohoto řízení 
je uvedeno v následující tabulce: 
           
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Zásadní připomínky: 
1. K § 2 odst. 7 

V § 2 se v odstavci 7 požaduje za slovo „se“ vložit 
slova „vypočítávají v litrech a“ tak, aby bylo zřejmé, 
v jakých jednotkách se výpočet provádí. 

2. K § 6 odst. 1 
V § 6 se v odstavci 1 požaduje za slovo „a“ vložit slova 
„výměry zemědělské půdy s“ tak, aby bylo zřejmé, že 
jak činitel, tak jmenovatel představuje výměru 
zemědělské půdy. 

3. K § 6 odst. 2 
Žádáme o ujištění, že z evidence využití půdy lze 
u konkrétní osoby uplatňující nárok na vrácení daně k 
rozhodným dnům (31. březen, 15. květen, 30. červen, 
30. září a 31. prosinec), a to i zpětně, zjistit a ověřit 
výměru zemědělské půdy s révou vinnou a citlivými 
plodinami, které jsou vedeny v této evidenci jako 
poddruh trvalé kultury (např. chmelnice), aby bylo 
možné vyplnit a administrovat daňové přiznání tak, jak 
předvídá ustanovení § 6 odst. 2. 

4. K DZ zvláštní části k § 2 
Požaduje se v prvním vzorci číslo „10“ nahradit číslem 
„14“, jelikož počet kategorií ročních normativů 
minimální spotřeby chovu hospodářských zvířat je 14. 

 
Akceptováno.  
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Rozpor byl odstraněn. 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Rozpor byl odstraněn. 
 
 
Akceptováno. 
Byla zajištěna funkčnost LPIS podle požadavku 
Ministerstva financí. 
Rozpor byl odstraněn. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Rozpor byl odstraněn. 
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5. K DZ zvláštní části k § 5 
Požaduje se ve vzorci číslo „10“ nahradit číslem „14“, 
jelikož počet kategorií ročních normativů minimální 
spotřeby chovu hospodářských zvířat je 14. 

6. K DZ zvláštní části k § 6  
Požaduje se na konec důvodové zprávy doplnit tento 
text: 
„Rozhodným dnem pro určení výměry zemědělské 
půdy s citlivými plodinami nebo révou vinnou je podle 
odstavce 2 15. květen kalendářního roku, do něhož 
náleží zdaňovací období, za které se nárok na vrácení 
uplatňuje. Tento rozhodný den se uplatní i v případě 
čtvrtletního zdaňovacího období. 
 

Výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat 
vyjádřený ve vzorci 
 

𝒁𝒁 =
𝑽𝑽𝒄𝒄𝒄𝒄
𝑽𝑽𝒅𝒅

 

Z  .... zastoupení citlivých plodin a révy vinné, 
Vcr  . výměra zemědělské půdy v hektarech evidovaná 

pro osobu uplatňující nárok na vrácení daně v 
evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů, 
u které je pro rozhodný den v této evidenci 
zaznamenáno nebo evidováno pěstování citlivých 
plodin nebo révy vinné, zaokrouhlená na 2 
desetinná místa dolů, 

Vd…aritmetický průměr výměry zemědělské půdy v 
hektarech s druhem zemědělské kultury orná půda nebo 
trvalá kultura vedených pro osobu uplatňující nárok na 
vrácení daně v evidenci využití půdy podle uživatelských 
vztahů vedené podle zákona upravujícího zemědělství k 
poslednímu dni kalendářních měsíců zdaňovacího období, 
za které se nárok na vrácení spotřební daně z minerálních 
olejů uplatňuje, zaokrouhlený na 2 desetinná místa dolů.“. 
 
 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
Rozpor byl odstraněn. 
 
 
Akceptováno. 
Při zapracování připomínky byl nahrazen text 
„Výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat 
vyjádřený ve vzorci“ textem „Výpočet zastoupení 
citlivých plodin a révy vinné vyjádřený ve vzorci“.  
Rozpor byl odstraněn. 
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Připomínky: 
1. K § 2 odst. 3 

V § 2 se v odstavci 3 doporučuje za slovy "z 
minerálních olejů" středník nahradit tečkou a dál 
pokračovat novou větou s velkým počátečním 
písmenem. 

2. K § 6 odst. 2 
V § 6 se v odstavci 2 doporučuje za slovy "révy vinné" 
středník nahradit tečkou a dál pokračovat novou větou s 
velkým počátečním písmenem. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

  

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR  
– vedoucí Úřadu vlády  

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR  
– odbor kompatibility 

Bez připomínek.  

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

 
 
Vypracoval:   
V Praze dne     . února 2019 
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