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Věc: 
Vedení evidence o skutečné spotřebě minerálních olejů spotřebovaných v živočišné 

prvovýrobě 

 

Ke znění zákona platnému dne: 29. prosince 2016  

Ke znění zákona účinnému od: 1. 3. 2017  

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné  

Zpracoval: kpt. Ing. Pavel Říha 

Dne:  19. 5. 2017 

 

Informace je vydána v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 453/2016 Sb., kterým  

byl novelizován zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,  

v oblasti tzv. zelené nafty. 

Novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o spotřebních daních“) byl s účinností od 1. 3. 2017 rozšířen pojem zemědělská 

prvovýroba.  Nově se dle § 57 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních zemědělskou 

prvovýrobou pro účely zákona o spotřebních daních rozumí chov skotu, koní, prasat, drůbeže, 

ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo 

produkce těchto chovných nebo plemenných zvířat evidovaných podle plemenářského zákona 

(dále jen „živočišná prvovýroba“).   

Nárok na vrácení daně se prokazuje dle § 57 odst. 6 písm. a) zákona o spotřebních daních 

dokladem o prodeji minerálních olejů minerálních olejů uvedených v § 57 odst. 1 zákona  

o spotřebních daních. V případě, kdy osoba uvedená v § 57 odst. 1 zákona o spotřebních 

daních spotřebované minerální oleje sama vyrobila, prokazuje nárok na vrácení daně interním 

dokladem namísto dokladu o prodeji minerálních olejů. Interní doklad, jehož náležitosti jsou 

vymezeny v § 57 odst. 9 zákona o spotřebních daních, tedy slouží k prokázání nároku  

na vrácení daně, ale pouze v případě vlastní výroby pohonných hmot. Nejedná se tedy o běžné 

vnitropodnikové doklady.  

Nárok na vrácení daně se prokazuje dle § 57 odst. 6 písm. b) zákona o spotřebních daních 

prokazuje evidencí o skutečné spotřebě minerálních olejů uvedených § 57 odst. 1 zákona  

o spotřebních daních. Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence související 

s minerálními oleji upravuje vyhláška č. 38/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení 

daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných  

v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi 

souvisejícími, v platném znění (dále jen „prováděcí vyhláška“).  

V evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů spotřebovaných v živočišné prvovýrobě  

se dle § 2 odst. 4 prováděcí vyhlášky za zdaňovací období uvádí: 

a) počet chovaných hospodářských zvířat k poslednímu dni kalendářního měsíce a 

b) údaj o celkovém množství spotřebovaných minerálních olejů uvedených 

v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních; tento 

údaj se uvádí za každý minerální olej samostatně. 
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Údaj o počtu chovaných zvířat se v evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů uvádí 

v kusech, v členění dle druhu, tak jako jsou evidována v informačním systému ústřední 

evidence nebo v registru koní v hospodářství vedeném v informačním systému ústřední 

evidence, ve stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce.  

Pro vedení evidence o skutečné spotřebě minerálních olejů spotřebovaných v živočišné 

prvovýrobě mohou subjekty využít následující vzorové tabulky: 

 

Evidence o skutečné spotřebě minerálních olejů spotřebovaných v živočišné prvovýrobě 

 

Zdaňovací období:  

 

Počet chovaných hospodářských zvířat 1) Množství spotřebovaného MO 2) 

Druh Počet  271085 3) 271036 4) 

   

  

  

   

   

   

   

 

 

1) Počet chovaných zvířat se uvádí v kusech, v členění dle druhu, tak jako jsou evidována  

v informačním systému ústřední evidence nebo v registru koní v hospodářství vedeném  

v informačním systému ústřední evidence, ve stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce.  

2) Údaj o celkovém množství skutečně spotřebovaného minerálního oleje v živočišné 

prvovýrobě za celé zdaňovací období (za kalendářní měsíc). Uvedeno v celých litrech.  

3) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) zákona o 

spotřebních daních (čistá motorová nafta a motorová nafta s přídavkem biopaliva do 7 % 

objemových). 

4) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních (směsná 

motorová nafta s přídavkem biopaliva nejméně 30 % objemových). 

 

 


