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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.79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku 
na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo 
při provádění hospodaření v lese.  
 
1.2 Definice problému 
 

V současnosti upravuje způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních 
olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese 
vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně 
z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření 
v lese (dále jen „platná vyhláška“). 
 

Cílem předkládaného návrhu 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 
novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, která 
byla jako součást aktuálního vládního daňového balíčku (sněmovní tisk č. 910) 19. 11. 2020 
schválena ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou. 

 
Schváleno tak bylo snížení sazby spotřební daně z motorové nafty o 1 Kč/litr a současně 

i snížení pevných částek vratek spotřební daně z tzv. „zelené nafty“ podle § 57 zákona o 
spotřebních daních rovněž o 1 Kč/litr.  

 
V roce 2021 se bude výše vratky z motorové nafty  

• zakoupené před rokem 2021 vypočítávat postaru (z původní nesnížené pevné 
částky vratky) a  

• zakoupené v roce 2021 vypočítávat na základě snížené pevné částky vratky 
o 1 Kč.  

 
Od roku 2022 by měly být účinné už pouze nové sazby.  

 
Z tohoto důvodu je § 1 v návrhu uveden dvakrát, a to v různém časovém znění: 

• jeden (podle bodu 1) bude platit v roce 2021,  

• druhý (podle bodu 2) bude platit od roku 2022. 
 

Příloha č. 4 (podle bodu 4) bude platit pouze v roce 2021.  
 

Navrhovaná změna platné vyhlášky nepředpokládá zvýšení nároků na státní rozpočet, 
případně ostatní veřejné rozpočty.  
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Ustanovení § 57 zákona o spotřebních daních: 
 

Problematika nároku na vrácení části spotřební daně zaplacené z minerálních olejů 
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo 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 
spotřební daně osobám užívajícím vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu 
nebo 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 se zastoupením citlivých plodin a révy vinné nižším než 0,1, 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) zákona o spotřebních daních 
(dále jen „B7“), 

2. výše pevné částky vrácené spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v čisté 
živočišné výrobě nebo čisté rostlinné výrobě se zastoupením citlivých plodin a révy vinné 
alespoň 0,1 činí 9 500 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů B0 nebo B7, 

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

4. výše pevné částky vrácené spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných 
pro kombinovanou živočišnou výrobu činí pro osoby s intenzitou chovu nad 0,3 VDJ/hektar 
nebo pro osoby se zastoupením citlivých plodin a révy vinné alespoň 0,1 9 500 Kč/1 000 l 
nakoupených minerálních olejů B0 nebo B7. 

 
Platná vyhláška stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních 

olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při hospodaření v lese, způsob výpočtu 
výše spotřeby minerálních olejů pomocí ročních normativů minimální spotřeby, výši ročních 
normativů minimální spotřeby, jejich kategorie a podílové rozdělení ročních normativů 
minimální spotřeby na jednotlivé kalendářní měsíce, přepočet hospodářských zvířat na velké 
dobytčí jednotky, způsob výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat a způsob výpočtu 
zastoupení citlivých plodin a révy vinné a v souladu s příslušnými právními 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.   
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Novela zákona o spotřebních daních snižuje sazbu spotřební daně z motorové nafty 
z 10 950 Kč/ 1000 l na 9 950 Kč/ 1 000 l minerálních olejů a výši pevných částek vrácené 
spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při 
provádění hospodaření v lese, uvedených v § 57 odst. 6 písm. a)  
z 9 500 Kč/ 1000 l na 8 500 Kč/ 1 000 l minerálních olejů, respektive v 57 odst. 6 písm. b) 
z 4 380 Kč/ 1000 l na 3 380 Kč/ 1 000 l spotřebovaných minerálních olejů. 

 
Novela zákona o spotřebních daních rovněž obsahuje přechodná ustanovení, která 

umožňují zemědělským podnikatelům nebo osobám provádějícím hospodaření v lese uplatnit 
nárok na vrácení spotřební daně z tzv. „zelené nafty“ nakoupené nebo vyrobené  
se spotřební daní do 31. prosince 2020 a spotřebované pro zemědělskou prvovýrobu nebo 
pro provádění hospodaření v lese do 31. prosince 2021 ve výši stanovené zákonem  
o spotřebních daních před datem účinnosti novely zákona. 

 
Z důvodu eliminace dopadu identifikovaných rizik administrace vratek spotřební daně 

uvedených v bodě 1.6 na zemědělské podnikatele nebo osoby provádějící hospodaření v lese, 
vyplývajících od roku 2021 z nesouladu novely zákona o spotřebních daních a platné vyhlášky, 
se předkládá navrhovaná změna platné vyhlášky.  
 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

Dotčenými subjekty jsou zejména: 
 

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

• Celní správa České republiky, 

• Ministerstvo financí, 

• Ministerstvo zemědělství. 
 
1.5 Popis cílového stavu 
 

Cílem návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.79/2019 Sb., 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 změny vyhlášky“) 
je upravit způsob výpočtu 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 novelou zákona o spotřebních daních.  

 
Tím bude dosaženo požadovaného cílového stavu, tedy zejména 

 

• aktualizace výpočtů výše vratek spotřební daně zemědělských podnikatelů nebo osob 
provádějících hospodaření v lese z tzv. „zelené nafty“ stanovených vyhláškou v souladu 
s novelou zákona o spotřebních daních a jejími přechodnými ustanoveními; 

 

• stanovení způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů 
uvedených do volného daňového oběhu s výší spotřební daně účinnou do konce roku 
2020 a spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese 
do 31. prosince 2021 a nového způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně 
z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu s výší spotřební daně účinnou 
od 1. ledna 2021 či uvedených do volného daňového oběhu s výší spotřební daně účinnou 
do 31. prosince 2020 a spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění 
hospodaření v lese po 31. prosinci 2021; 
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• eliminace možných rizik a dodatečných nákladů zemědělských podnikatelů nebo osob 
provádějících hospodaření v lese vyplývajících z administrace vratek spotřební daně  
od roku 2021. 

 
 

K dosažení výše uvedeného cíle návrh změny vyhlášky 
 

• mění v § 1 způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních 

olejů;  

• zavádí přechodná ustanovení stanovující výpočet výše nároku na vrácení 

spotřební daně z minerálních olejů v souladu s přechodným ustanovením novely 

zákona o spotřebních daních; 

• mění vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební daně uvedený v příloze 

č. 1; 

• zavádí v příloze č. 4 vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební daně 

z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu před rokem 2021 

použitých pro zemědělskou výrobu nebo pro provádění hospodaření v lese do 

konce roku 2021. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 
  

V případě neprovedení navrhované změny platné vyhlášky nebude od roku 2021 platná 
vyhláška v souladu s novelou zákona o spotřebních daních.  

 
V souvislosti s výše uvedenou situací byla od roku 2021 identifikována níže uvedená rizika 

pro zemědělské podnikatele nebo osoby provádějící hospodaření v lese uplatňující nárok na 
vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných při výše uvedených činnostech, 
vyplývající z administrace vratek spotřební daně, včetně možných dodatečných nákladů těchto 
podnikatelů a osob s tím souvisejících. 

 
Jedná se zejména rizika, případně dodatečné náklady, související s omezenou možností 

žádostí výše uvedených podnikatelů a osob o vrácení spotřební daně z minerálních olejů 
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese nebo se 
zhoršenou administrací vratek spotřební daně správci daně. 

 
Finanční výši uvedených nákladů zemědělských podnikatelů nebo osob provádějících 

hospodaření v lese nelze specifikovat z důvodu zákonné mlčenlivosti správce daně stanovené 
v § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,  
a dále z důvodu velkého počtu výše uvedených podnikatelů a osob uplatňujících nárok  
na vrácení spotřební daně a jejich rozdílné situace v průběhu administrace vratky spotřební 
daně vůči správci daně.  
            
 
2. Návrh variant řešení 
 
Návrh možných variant řešení včetně varianty nulové: 
 
Varianta 0 („nulová“)  
 

Varianta 0 předpokládá, že bude zachováno současné znění platné vyhlášky  
účinné od 18. března 2019. Tato varianta však nemůže být realizována vzhledem k nesouladu 
platné vyhlášky s novelou zákona o spotřebních daních od roku 2021  
a z důvodu neeliminování rizik identifikovaných v bodě 1.6.   
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Varianta 1  
 

Varianta 1 předpokládá změnu platné vyhlášky k provedení zákona  
o spotřebních daních, která upraví v souladu s novelou zákona o spotřebních daních  
od roku 2021 změnu způsobu výpočtu výše nároku na vrácení daně z minerálních olejů 
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, stanoví 
způsob a vzorce výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do 
volného daňového oběhu do konce roku 2020 a spotřebovaných při výše uvedených 
činnostech do konce roku 2021, respektive po 1. lednu 2022.  

 
 

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

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

Nulová varianta nemůže být realizována vzhledem k nesouladu platné vyhlášky 
s novelou zákona o spotřebních daních od roku 2021 a z důvodu neeliminování rizik 
zemědělských podnikatelů nebo osob provádějících hospodaření v lese identifikovaných 
v bodě 1. 6., vyplývajících z administrace vratek spotřební daně z tzv. „zelené nafty“. 
 
Varianta 1  
 
Náklady varianty 1: 
 

Realizace varianty 1 neznamená pro zemědělské podnikatele nebo osoby provádějící 
hospodaření v lese žádné dodatečné náklady spojené s administrací vratky spotřební daně 
z tzv. „zelené nafty“. 
 
Přínosy varianty 1: 
 

Přínosem varianty 1 je zvýšení právní jistoty zemědělských podnikatelů nebo osob 
provádějících hospodaření v lese, včetně správců daně při administraci vratky spotřební daně.  
Přínosem varianty 1 je i eliminace rizik zemědělských podnikatelů nebo osob provádějících 
hospodaření v lese identifikovaných v bodě 1.6.  

 
 
3.2 Náklady jednotlivých variant: 
 
Varianta 0:  
 

Varianta 0 nemůže být realizována vzhledem k nesouladu platné vyhlášky 
s novelou zákona o spotřebních daních od roku 2021 a z důvodu neeliminování rizik 
zemědělských podnikatelů nebo osob provádějících hospodaření v lese identifikovaných 
v bodě 1.6 

      
Varianta 1: 
 

Nebyly identifikovány žádné dodatečné náklady zemědělských podnikatelů nebo osob 
provádějících hospodaření v lese spojené s administrací vratky spotřební daně  
z tzv. „zelené nafty“. 

   . 
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3.3 Přínosy jednotlivých variant  
 
Varianta 0: 
 

Nebyl identifikován žádný přínos varianty 0. 
 
Varianta 1:  

 
Přínosem varianty 1 je zvýšení právní jistoty zemědělských podnikatelů nebo osob 

provádějících hospodaření v lese, včetně správců daně při administraci vratky spotřební daně. 
Přínosem varianty 1 je i eliminace rizik identifikovaných v bodě 1.6.  
 
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
  
Zhodnocení variant: 
 
 

VARIANTA PŘÍNOSY NÁKLADY 

„nulová“ 

 
Nulová varianta nemá žádné 

přínosy. 
 

 

 
Varianta 0 nemůže být realizována 

vhledem k přetrvávajícímu nesouladu 
platné vyhlášky s novelou zákona o 
spotřebních daních od roku 2021 a 

z důvodu neeliminování rizik 
zemědělských podnikatelů nebo osob 

provádějících hospodaření v lese 
identifikovaných v bodě 1.6, včetně 

možnosti vzniku dodatečných nákladů 
spojených s administrací vratky 

spotřební daně z tzv. „zelené nafty“, 
jejichž výši nelze specifikovat.  

 
 

1 

 
Přínosem varianty 1 je zvýšení 

právní jistoty zemědělských 
podnikatelů nebo osob 

provádějících hospodaření v lese a 
správce daně při administraci 

vratky spotřební daně zejména tím, 
že navrhované znění vyhlášky je 

v souladu s novelou zákona 
o spotřebních daních. Přínosem 

varianty 1 je rovněž eliminace rizik 
identifikovaných v bodě 1.6. 

 

Realizace varianty 1 neznamená pro 
zemědělské podnikatele nebo osoby 
provádějící hospodaření v lese žádné 

dodatečné náklady spojené 
s administrací vratky spotřební daně 

z tzv. „zelené nafty“. 
 

 
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.  
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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 vyhlášky byl vypracován Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem 
financí a konzultován s Celní správou České republiky.  
 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: Ing. Stanislav Hofman  
Funkce:  Oddělení odvětvové ekonomiky - 11162 
Útvar: Odbor ekonomiky a rozpočtu - 11160  
Telefon:  221 812 372 
E-mail:   stanislav.hofman@mze.cz 
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