
VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
 
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    
 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 15. prosince 2020 s termínem dodání stanovisek do 8. ledna 2021. 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 

Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo dopravy 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo obrany 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo kultury 
 

 
Bez připomínek. 
 
 

 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXGJ685L)



 12   

 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo vnitra 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

Zásadní připomínka 
 
Navrhované datum účinnosti - 1. leden 2021 již uplynulo, 
je proto nutné jej nově stanovit. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Dovolujeme si upozornit na nevhodnost používání zkratek 
„B0“ pro minerální oleje uvedené v zákonu o spotřebních 
daních v § 45 odst. 1 písm. b) a „B7“ pro minerální oleje 
uvedené v § 45 odst. 2 písm. j), neboť toto neodpovídá 
realitě a praxi, kdy „B0“ představuje motorovou naftu bez 
obsahu biosložky ve formě FAME a „B7“ představuje 
motorovou naftu s obsahem biosložky ve formě FAME do 
7 % objemových. § 45 odst. 1 písm. b) zahrnuje podle kódů 
nomenklatury 2710 19 11 až 2710 19 48, 2710 20 11 až 
2710 20 19 a 2710 20 90 nejen motorové nafty bez FAME 
(bionafty), ale i motorové nafty s FAME (bionaftou), které 
jsou zahrnuty v kódech nomenklatury 2710 20 11 až 2710 
20 19 a 2710 20 90. Uvedené písmeno tedy zahrnuje „B0“ 
i „B7“. Totéž se týká i druhého písmena § 45 odst. 2 písm. 
j), neboť jde o směsi minerálních olejů uvedených v § 45 
odst. 1 písm. b). I když jsou uvedené zkratky použity pouze 
v odůvodnění a v RIA, nikoliv ve vlastní vyhlášce, 

Vysvětleno. 
Jedná se o zavedenou zkratku využívanou i v předchozích 
vyhláškách mající vztah k obsahu vylučovaného biopaliva. 
U minerálních olejů uvedených v zákonu o spotřebních 
daních v § 45 odst. 1 písm. b) je vylučována podpora 0 % 
biopaliva obsaženého ve směsi. U minerálních olejů 
uvedených v zákonu o spotřebních daních v § 45 odst. 2 
písm. j) je vylučována podpora 7 % biopaliva obsaženého 
ve směsi.  
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doporučujeme tyto z textu (RIA bod 1.3, odůvodnění část 
5) odstranit a ponechat pouze popis pomocí písmen 
zákona o spotřební dani.   
 

 
Ministerstvo financí 
 

 
1. Dává se ke zvážení, zda v příloze č. 1 neponechat 
jako označení výše nároku „N“ namísto „N1“, a to z toho 
důvodu, že po vypuštění přílohy č. 1 bude toto označení 
matoucí. 
 

Akceptováno 
Označení nároku bylo ve smyslu připomínky upraveno i 
u přílohy č. 4.  

2. Dává se ke zvážení, zda v příloze č. 1 s účinností k 
1. lednu 2022 nevypustit z popisu proměnné N1 slova 
„vypočtená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce“, která by 
mohla působit matoucím dojmem, že existuje ještě jiná 
výše nároku na vrácení daně podle této vyhlášky. 
 

Akceptováno 
Označení nároku bylo ve smyslu připomínky upraveno i 
u přílohy č. 4.  

3. V nadpisu přílohy č. 4 se za číslo „2020“ doporučuje 
vložit spojku „a“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

4. V nadpisu přílohy č. 4 se požaduje nahrazení slov 
„použitých pro zemědělskou výrobu nebo pro“ slovy 
„spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při“. Tato 
připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

5. U koeficientů Ss1 a Ss2 se v příloze č. 1 a č. 4 
doporučuje uvést, že se jedná o množství vyjádřené v 
litrech, které je zaokrouhlováno na dvě desetinná místa 
dolů tak, aby odpovídalo pokynům k vyplnění daňového 
přiznání. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 6. Nabytí účinnosti vyhlášky dnem 1. ledna 2021 se 
nepovažuje za možné, neboť do té doby vyhláška nebude 
vyhlášena ve Sbírce zákonů (do 1. ledna 2021 vyhláška 
nestihne ani kompletně projít legislativním procesem) a 
nenabude tedy platnosti. Není možné, aby účinnost 
vyhlášky předcházela dnu nabytí platnosti. V této 
souvislosti se upozorňuje na ustanovení § 3 odst. 6 zákona 
č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého v 
případě, že je stanoven den účinnosti přede dnem 
vyhlášení právního předpisu ve Sbírce zákonů, nabývá 
tento právní předpis účinnosti k nejbližšímu 1. lednu nebo 
1. červenci kalendářního roku. Uvedená vyhláška by tedy 
nabyla účinnosti 1. července 2021. Vzhledem k tomu, že 
je třeba, aby tato vyhláška nabyla účinnosti co nejdříve, 
požaduje se, aby nabyla účinnosti dnem následujícím po 
jejím vyhlášení, s čímž je spojeno odůvodnění podle § 3 
odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o 
Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. V návaznosti na změnu dne nabytí účinnosti této 
vyhlášky je třeba upravit přechodná ustanovení. Tato 
připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

7. Vzhledem k tomu, že novela zákona o spotřebních 
daních, na kterou tato vyhláška navazuje, nabyla účinnosti 
1. ledna 2021, a došlo tedy ke změně sazby daně v zákoně 
o spotřebních daních, je třeba přechodným ustanovením 
nastavit použití vyhlášky č. 79/2019 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti této novelizující vyhlášky, na 
nárok na vrácení daně vzniklý od 1. ledna 2021 do dne 
přecházejícího nabytí účinnosti této vyhlášky. Tato 
připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

8. Upozorňuje se na čl. 28 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády, podle kterého se ustanovení o účinnosti v 
případě novely právního předpisu člení pomocí bodů 
(nikoliv odstavců). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 9. Úprava, podle které ustanovení čl. I bodu 1 pozbývá 
platnosti dnem 31. prosince 2021, se považuje za 
zmatečnou a zbytečnou, neboť obsahem tohoto bodu je 
úprava § 1, jehož znění bude s účinností od 1. ledna 2022 
nahrazeno novým zněním. Tento novelizační bod tedy 
není třeba rušit. Úpravu obsaženou v navrhovaném čl. III 
odst. 2 požadujeme proto bez náhrady vypustit a současně 
zrušit číslování odstavců. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

10. Upozorňuje se, že kapitolu č. 2 obecné části 
důvodové zprávy bude nutné aktualizovat s ohledem na 
aktuální stav projednávání ST 910, který byl 31. prosince 
2020 vyhlášen ve Sbírce. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

11. V kapitole č. 2 se žádá uvést předmětný text v 
následujícím znění: 
„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.“. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

12. Ve zvláštní části odůvodnění k Čl. I bodu 3 -  příloze 
č. 1 se doporučuje dané hodnoty uvádět bez uvozovek. 
V případě, že uvozovky budou používány, je zapotřebí 
uvádět je všude (např. u sazeb 9500 Kč/1000 l uvozovky 
uváděny nejsou). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

13. Ve zvláštní části odůvodnění k Čl. I bodům 4 a 5 se 
žádá za slova „za cenu obsahující spotřební daň“ doplnit 
slova „odpovídající sazbě daně účinné“. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

14. Upozorňuje se, že kapitolu č. 1.2 bude nutné 
aktualizovat s ohledem na aktuální stav projednávání ST 
910, který byl 31. prosince 2020 vyhlášen ve Sbírce. 

Akceptováno. 
Text závěrečné zprávy z hodnocení regulace byl upraven. 
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 15. V kapitole č. 1. 2 žádáme uvést předmětný text v 
následujícím znění: 
„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.“. 
 

Akceptováno. 
Text závěrečné zprávy z hodnocení regulace byl upraven. 

16. V kapitole 1.3 odstavci začínajícím slovy „Novela 
zákona o spotřebních daních rovněž obsahuje přechodná 
ustanovení“ žádáme za slova „„zelené nafty“ nakoupené 
nebo vyrobené se spotřební daní“ vložit slova 
„odpovídající sazbě daně účinné“. 
 

Akceptováno. 
Text závěrečné zprávy z hodnocení regulace byl upraven. 

 
Ministerstvo 
životního prostředí 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Správa státních 
hmotných rezerv 
 

 
Bez vyjádření. 

 

 
Český báňský úřad 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 
s právem EU 
 

K odůvodnění: 
Předkladatel v rámci odůvodnění v části 4. Zhodnocení 
souladu s předpisy EU uvádí, že návrhem vyhlášky se 
neprovádí implementace právních předpisů EU a návrh 
není s právem EU v rozporu. Návrh vyhlášky se však týká 
oblasti práva veřejných podpor, což předkladatel popisuje 
na str. 3 až 4 odůvodnění v části 5. Zhodnocení platného 
právního stavu. Je potřebné, aby tato skutečnost byla 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven a doplněn.  
Změny a prodloužení platnosti režimů podpor SA.53599 a 
SA.49037 jsou nyní v procesu oznámení a notifikace vůči 
Evropské komisi. Co se týče režimu SA.47430, je tento 
odkaz nerelevantní, neboť byl tento režim v roce 2019 
nahrazen režimem SA.53599. 
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především uvedena v části 4. Zhodnocení souladu 
s předpisy EU. 
Nadto je nutné, aby předkladatel v rámci odůvodnění 
vysvětlil, dle kterých článků nařízení Komise č. 651/2014 
(„GBER“) je vrácení daně poskytováno a jde-li se návrhem 
nad rámec tohoto nařízení, popř. zda návrh bude 
předkladatel notifikovat podle čl. 107, resp. čl. 108 SFEU 
jako veřejnou podporu. Dále požadujeme vysvětlit, jak 
bude předkladatel postupovat při vracení spotřební daně 
v režimu blokových výjimek, jestliže výjimce GBER 
č. 53599 (2019/X) skončila platnost k 31. 12. 2020 a na ni 
navazující výjimce GBER č. SA. 47430 (2017/X) končí 
platnost k 30. 6. 2021. Má překladatel nějaké informace 
od Komise o případném prodloužení jejich platnosti 
či o přijetí nových blokových výjimek? Je nutné, aby 
předkladatel danou problematiku v celém rozsahu v rámci 
odůvodnění řádně vysvětlil. 
 

Ministryně 
spravedlnosti a 
předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

 

Bez vyjádření. 

 

 
Úřad vlády ČR – 
vedoucí Úřadu vlády 
ČR 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

 
Bez připomínek. 
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Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český statistický 
úřad 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český 
telekomunikační úřad 
 

 
Bez vyjádření. 
 

 

 
Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Nejvyšší kontrolní 
úřad  
 

 
1. K bodu 4. - Příloha č. 4 
 
V nadpisu přílohy doporučujeme slova „použitých pro 
zemědělskou výrobu nebo pro“ nahradit slovy 
„spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2. K Čl. III odst. 1 
 
Nabytí účinnosti vyhlášky dnem 1. ledna 2021 již není 
reálné. Datum účinnosti doporučujeme upravit s ohledem 
na předpokládaný průběh legislativního procesu u návrhu 
vyhlášky. Současně bude třeba adekvátně upravit znění 
bodu 1. přechodných ustanovení uvedených v Čl. II. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

1. K Zprávě RIA 
 
Podle Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
(bod 1.2 a bod 3.1) nebude mít navrhovaná změna 
vyhlášky hospodářské a finanční dopady na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, ani zvýšené nároky na 
státní rozpočet, popř. ostatní veřejné rozpočty. Podle 

Vysvětleno. 
Návrh vyhlášky nestanoví sazbu spotřební daně, ta je dána 
zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky upravuje způsob 
výpočtu vratky zaplacené spotřební daně při pracích 
v zemědělské prvovýrobě a při hospodaření v lese. 
Požadavek na kvantifikaci ekonomických dopadů na státní 
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navrhované změny vyhlášky však dojde ke 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 ustanovení § 57 zákona o spotřebních 
daních rovněž o 1 Kč/litr. Z toho je zřejmé, že změna sazeb 
spotřební daně dopad na státní rozpočet mít bude. 
S přihlédnutím ke skutečnosti, že změna sazeb vyplývá z 
novely zákona a vyhláška stanoví toliko způsob výpočtu, 
doporučujeme uvést, že finanční dopady na státní 
rozpočet vyplývají ze změny zákona a vyčíslit je. 
Podotýkáme, že v důvodové zprávě ani zprávě RIA, které 
byly součástí sněmovního tisku 910 - Vládní návrh zákona, 
kterým se mění některé zákony v oblasti daní, nebyly tyto 
finanční dopady uvedeny, neboť předmětná změna sazeb 
byla přijata až na základě podaného pozměňovacího 
návrhu. 
 

rozpočet související s výběrem spotřebních daní (úpravou 
sazeb spotřebních daní) není odůvodněný. Ministerstvo 
zemědělství ani nedisponuje patřičnými údaji pro odhad 
dopadů snížení sazby spotřební daně do státního rozpočtu. 
Výběr spotřební daně je realizován prostřednictvím Celní 
správy ČR. V rámci snížení pevných částek vracené daně 
dle § 57 lze odhadovat pouze případné dopady 
změny zákona na zemědělské podnikatele. Vzhledem 
k faktu, že novela zákona o spotřebních daních snížila vratku 
spotřební daně více, než byla původní intenzita, dojde 
v zemědělské prvovýrobě a při hospodaření v lese 
s poklesem vratky o téměř 90 miliónů Kč v případě, 
že se snížení sazby spotřební daně plně promítne do ceny 
nafty (a až 440 mil. Kč, pokud se snížená sazba daně 
do koncových cen nafty nepromítne). 

 
Hospodářská komora 
ČR 
 
 

 
Bez vyjádření. 

 

 
Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

 
Bez připomínek. 
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