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III.  
 

Odůvodnění  
I. Obecná část 
 
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.   
 
2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 
 

Cílem návrhu změny vyhlášky 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, 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 
jako součást vládního daňového balíčku nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2021 (zákon 
č. 609/2020 Sb.). 

 
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 části spotřební daně z motorové nafty 

• zakoupené za cenu zahrnující výši spotřební daně odpovídající sazbě daně 

účinné pro rok 2020 vypočítávat jako doposud (z původní nesnížené pevné 

částky vratky) a 

• zakoupené za cenu zahrnující výši spotřební daně odpovídající sazbě daně 

účinné pro rok 2021 vypočítávat na základě snížené pevné částky vratky 

o 1 Kč/litr. 

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.  
 
Návrh vyhlášky: 

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

• stanoví přechodná ustanovení v souladu s přechodnými ustanoveními 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. 
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 

 
Předložený návrh vyhlášky je v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky podle 

§ 57 odst. 23 zákona o spotřebních daních.  Návrh obsahuje 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 změny 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. 

 
Poskytování zvýhodnění ve formě vratky spotřební daně uvedené v návrhu předkládané 

vyhlášky je v souladu s předpisy Evropské unie v oblasti veřejné podpory, jež jsou uvedeny 
níže v kapitole č. 5. Vratka spotřební daně v rostlinné, živočišné výrobě a hospodaření v lese 
byla oznámena Evropské komisi dle čl. 44 nařízení (EU) č. 651/2014 jako režim podpory 
SA.53599 (2019/X) a v nyní byly zahájeny kroky k oznámení změn provedených zákonem 
č. 609/2020 Sb. a prodloužení platnosti tohoto režimu do 30. 6. 2024. 

 
Obdobně je připravována změna a prodloužení režimu podpory ve formě vratky spotřební 

daně v oblasti rybářství č. SA.49037 (2017/NN), jež bude v souladu s čl. 108 SFEU notifikován 
Evropské komisi v souladu s Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu 
a akvakultury (2015/C 217/01). Kroky k přípravě notifikace byly zahájeny. 
 
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 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 
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 
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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. 

 
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“), 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 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.   

 
Příloha č. 1 platné vyhlášky obsahuje vzorce výpočtu výše nároku na vrácení spotřební 

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 nebo při provádění hospodaření 
v lese. 
 

Pro výpočet nároku na vrácení spotřební 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 nebo 
2) výpočtu pomocí ročních normativů minimální spotřeby, a to pro minerální oleje, které byly 

spotřebovány při činnostech rostlinné výroby nebo chovu hospodářských zvířat. 
 

Sazba vracené spotřební daně v rostlinné výrobě je určena zastoupením citlivých plodin 
a révy vinné stanoveným v § 6 platné 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 
plodin nižším než 0,1 ve výši 4 380 Kč/1 000 l.  

 
Sazba vracené spotřební daně v rostlinné a živočišné výrobě současně je určena  

na základě intenzity chovu hospodářských zvířat stanovené výpočtem uvedeným v § 5 platné 
vyhlášky a případně na základě zastoupení citlivých plodin a révy vinné stanoveném výpočtem 
uvedeným v § 6 platné 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 spotřební daň ve výši 9 500 
Kč/1 000 l minerálních olejů spotřebovaných při těchto činnostech. 
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Současně je v příloze č. 1 vyloučena podpora biopaliv obsažených v minerálních olejích 

uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.  
 
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, 

• článek 44 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, v platném znění („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.53599 (2019/X), pro rybníkářství notifikovaný režim podpory č. SA.49037 
(2017/NN). Změny a prodloužení platnosti těchto režimů jsou nyní v procesu oznámení 
a notifikace vůči Evropské komisi. 
        

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“ uvedené do volného daňového oběhu se 
sazbou spotřební daně účinnou do 31. prosince 2020 a spotřebované pro zemědělskou 
prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese do 31. prosince 2021 ve výších 
stanovených zákonem o spotřebních daních do 31. prosince 2020.  

 
V souladu s výše uvedenými změnami zákona o spotřebních daních návrh změny 

vyhlášky upravuje platnou vyhlášku v 
 

• § 1, kde se mění způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně 
z minerálních olejů;  

• příloze č. 1, kde se mění vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební 
daně;  

• 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. 
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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 změny 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 změny 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.  
 
 
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 Čl. I bodům 1 a 2 -  § 1 vyhlášky: 
 

§ 1 nově stanoví způsob výpočtu výše celkového nároku na vrácení spotřební daně 
z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření 
v lese odkazem na přílohy č. 1. a č. 4 vyhlášky.  
 

Způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedený 
v příloze č. 1 se použije pro minerální oleje uvedené do volného daňového oběhu se sazbou 
spotřební daně účinnou od 1. ledna 2021 a rovněž pro minerální oleje uvedené do volného 
daňového oběhu se sazbou daně účinnou do 31. prosince 2020, které budou spotřebované 
při výše uvedených činnostech po 31. prosinci 2021. 
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Způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedený 
v příloze č. 4. se použije pro minerální oleje nakoupené nebo vyrobené zemědělskými 
podnikateli nebo osobami provádějícími hospodaření v lese za cenu obsahující spotřební daň 
ve výši účinné do 31. prosince 2020, pokud nakoupené nebo vyrobené minerální oleje budou 
použity pro zemědělskou prvovýrobu nebo provádění hospodaření v lese nejpozději 
do 31. prosince 2021. 

 
 
K Čl. I bodu 3 -  příloze č. 1:  
 

Příloha č. 1 stanoví následující změny platných parametrů vzorce výpočtu výše nároku na 
vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b)  
a v § 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 
nebo při provádění hospodaření v lese vyplývající z novely zákona o spotřebních daních.   
 

V parametru výpočtu SS1 a VS1 se mění výše hodnoty vratky spotřební daně z 4 380 Kč/ 
1000 l na 3 380 Kč/ 1000 l. 
 

V parametru výpočtu VS1a) se mění výše sazby spotřební daně z 10 950 Kč/ 1000 l  
na 9 950 Kč/ 1000 l a koeficient z hodnoty 0,4 na 0,3397. 
 

V parametru výpočtu VS1b) se mění výše sazby spotřební daně z 10 950 Kč/ 1000 l  
na 9 950 Kč/ 1000 l, částka sazby daně připadající na přimíchané biopalivo se mění z 767 Kč/ 
1000 l na 697 Kč/ 1000 l a koeficient se mění z hodnoty 0,4301 na 0,3652. 

 
V parametru výpočtu SS2 a VS2 se mění výše hodnoty vratky spotřební daně 

z 9 500 Kč/ 1000 l na 8 500 Kč/ 1000 l. 
 

V parametru výpočtu VS2a) se mění výše sazby spotřební daně z 10 950 Kč/ 1000 l  
na 9 950 Kč/ 1000 l a koeficient z hodnoty 0,8675 na 0,8543. 

 
V parametru výpočtu VS2b) se mění výše sazby spotřební daně z 10 950 Kč/ 1000 l  

na 9 950 Kč/ 1000 l, částka sazby daně připadající na přimíchané biopalivo se mění z 767 Kč/ 
1000 l na 697 Kč/ 1000 l a koeficient se mění z hodnoty 0,9329 na 0,9186. 

 
 
K Čl. I bodům 4 a 5 -  příloze č. 4:  
 

Příloha č. 4 stanoví v souladu přechodným ustanovením novely zákona o spotřebních 
daních způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených 
v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních, nakoupených 
 za cenu obsahující spotřební daň odpovídající sazbě daně účinné do 31. prosince 2020 
a spotřebovaných při činnostech zemědělské prvovýroby uvedených v § 57 odst. 3 písm. a) 
až c) zákona o spotřebních daních, nebo při provádění hospodaření v lese do 31. prosince 
2021.  Vzorec pro výpočet nároku na vrácení spotřební daně je shodný s výpočtem uvedeným 
v příloze č. 1 platné vyhlášky. 
 

 

K Čl. II – Přechodná ustanovení: 
 

První přechodné ustanovení je stanoveno s ohledem na zákonem stanovené termíny pro 
podání daňových přiznání k vrácení spotřební daně za zdaňovací období 4. čtvrtletí 2020 
a roční zdaňovací období roku 2020, která musí být podána v roce 2021 nejpozději 
do 31. března 2021.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXGJ65FA)
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Druhé přechodné ustanovení se stanoví pro nárok na vrácení daně vzniklý od 1. ledna 

2021, kdy došlo ke změně sazby daně v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, do 
dne předcházejícího nabytí účinnosti navrhované vyhlášky. V tomto případě se jedná pouze o 
narovnání textu vyhlášky s již přijatou novelou zákona o spotřebních daních, která je účinná 
od 1. ledna 2021. 

 
Třetí přechodné ustanovení se stanoví z důvodu zákonem stanovených termínů pro 

podání daňových přiznání k vrácení spotřební daně za zdaňovací období 4. čtvrtletí 2021  
a roční zdaňovací období za rok 2021, která musí být podána v roce 2022 nejpozději  
do 31. března 2022.   
 
 
K Čl. III – Účinnost:  
 

Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje dnem následujícím po dni jejího vyhlášení 
vzhledem k tomu, že novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů, na kterou tato vyhláška navazuje, nabyla účinnosti již dnem 1. ledna 2021 
(zákon č. 609/2020 Sb.). Ustanovení čl. I bodů 2 a 5 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXGJ65FA)


