
ZELENÁ NAFTA

prezentace k novele zákona

o spotřebních daních



Platná legislativa

 § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

 1. fáze 1. 3. 2017 – 30. 6. 2017

 2. fáze 1. 7. 2017 – 31. 12. 2018

 3. fáze od 1. 1. 2019

 Vyhláška č. 176/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku na

vrácení spotřební daně z minerálních olejů

spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při

provádění hospodaření v lese

 Pokyny k vyplňování daňového přiznání

 zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
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Definice nároku

 Nárok na vrácení daně vzniká osobě podnikající podle

zákona upravujícího zemědělství, která provozuje

zemědělskou prvovýrobu, nebo osobě, která provádí

hospodaření v lese podle lesního zákona. Podmínkou

nároku na vrácení daně je, že tato osoba nakoupila

minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45

odst. 2 písm. c) a j) za cenu obsahující daň nebo tyto

oleje vyrobila a tyto nakoupené nebo vyrobené

minerální oleje prokazatelně použila pro zemědělskou

prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese.

Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby těchto

minerálních olejů pro stanovený účel.
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Zemědělská prvovýroba

 rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, 

vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných 

květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na 

pozemcích vlastních nebo propachtovaných, případně 

na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního 

důvodu,

 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,

 rybníkářství podle zákona upravujícího rybářství.
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Zvířata

 Nárok na vrácení daně z minerálních olejů lze uplatnit 

pouze na v zákoně vyjmenované druhy zvířat a pro 

zákonem vymezený účel. Pro chov jiných druhů zvířat, 

příkladem jsou zubři, králíci, nutrie, myši, psi, kočky, 

lesní zvěř, exotická zvířata, apod., nelze nárok na 

vrácení daně z minerálních olejů uplatnit.
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Činnosti

 Rostlinná prvovýroba

 Živočišná prvovýroba

 Kombinovaná rostlinná a živočišná výroba 

 Intenzita chovu do 0,2 ICH < 0,2 

 Intenzita chovu nad 0,2 do 0,4 0,2 ≤ ICH < 0,4

 Intenzita chovu nad 0,4 0,4 ≤ ICH

 Rybníkářství

 Hospodaření v lese
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Intenzita chovu

 podíl na velké dobytčí jednotky přepočteného počtu 

daňovým subjektem chovaných hospodářských zvířat 

a výměry daňovým subjektem obhospodařované 

zemědělské půdy.

 aritmetický průměr stavů hospodářských zvířat 

chovaných k poslednímu dni v kalendářním měsíci za 

posledních 12 kalendářních měsíců předcházejících 

zdaňovacímu období

 výměra zemědělské půdy s druhem zemědělské 

kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá 

kultura v hektarech
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Tabulka koeficientů (VDJ)

Druh a kategorie hospodářských 

zvířat

Koeficienty pro přepočet na velké 

dobytčí jednotky

skot ve věku nad 2 roky 1

skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let 

včetně
0,6

skot ve věku do 6 měsíců včetně 0,4

ovce a kozy ve věku nad 1 rok 0,15

koně ve věku nad 6 měsíců 1

koně ve věku do 6 měsíců včetně 0,4

prasnice 0,5

ostatní prasata 0,3

nosnice 0,014

ostatní drůbež 0,03

běžci 0,3
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Minerální olej

 271085 – čistá nafta, nafta s příměsí biosložky (do 7 % 

objemových)

 271036 – směsná nafta = nafta s příměsí min. 30 % 

objemových biosložky – na trhu 

 Jedná se o číselné označení minerálního oleje v daňovém 

přiznání (nejedná se o kombinovanou nomenklaturu)
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Kód činnosti

1 Rostlinná prvovýroba

2 Živočišná prvovýroba

31 Kombinovaná s intenzitou do 0,2

32 Kombinovaná s intenzitou od 0,2 do 0,4

33 Kombinovaná s intenzitou nad 0,4

4 Rybníkářství

5 Hospodaření v lese
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Oficiální informace

a stanoviska

 celnisprava.cz

 Daně

 Spotřební daně

 Daň z minerálních olejů, barvení a značkování 

minerálních olejů

 Zelená nafta

 Zde ke stažení také seznam 

(ne)uplatnitelných činností – není taxativní
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Lhůta a způsob pro podání DAP

 Právnické osoby
 Elektronicky ve formátu a struktuře (§ 57 odst. 17)

 DAP do 25. dne + 2 měsíce

 Nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být uplatněn 

poprvé (§ 57 odst. 15)

 Fyzické osoby
 Papírově nebo elektronicky ve formátu a struktuře

 DAP do 25. dne + 6 měsíců

 Nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být uplatněn 

poprvé (§ 57 odst. 15)
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Vznik nároku – 2. účinnost

 Subjekty s rostlinnou i živočišnou prvovýrobou 

 PHM spotřebované do 30. 6. 2017 – uplatní nároky na 

vrácení daně podle znění platného do 30. 6. 2017

 PHM spotřebované od 1. 7. 2017 – subjekty s 

kombinovanou prvovýrobou jsou rozděleny podle intenzity 

chovu do tří skupin
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Distribuce pohonných hmot

 zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách

 distributorem pohonných hmot osoba, která prodává nebo 
je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České 
republiky, s výjimkou

 1. prodeje pohonných hmot z čerpací stanice nebo dobíjecí 
stanice,

 2. prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce 
držitelem platné licence na obchod s plynem podle 
energetického zákona,

 3. prodeje elektřiny, pokud je její prodejce držitelem platné 
licence na obchod s elektřinou podle energetického zákona,

 4. prodeje pohonných hmot, pokud je jejich prodejce 
vydavatelem palivové karty a pohonné hmoty byly nakoupeny z 
čerpací stanice prostřednictvím jím vydané palivové karty,
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Distribuce pohonných hmot

 (1) Distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice je 
povinen na území České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze

 a) od osoby registrované jako distributor pohonných hmot,

 b) od osoby, která je držitelem platné licence na obchod s plynem 
podle energetického zákona v případě nákupu stlačeného zemního 
plynu, nebo

 c) z čerpací stanice zapsané v evidenci čerpacích stanic.

 (2) Nákup pohonných hmot

 a) s výjimkou nákupu elektřiny a stlačeného zemního plynu,

 b) s výjimkou nákupu z čerpací stanice zapsané v evidenci 
čerpacích stanic,

 c) od osoby jiné než osoby registrované jako distributor pohonných 
hmot, nebo

 d) od osoby jiné než osoby, která je vydavatelem palivové karty, a 
pohonné hmoty byly nakoupeny prostřednictvím této karty z 
čerpací stanice se zakazuje.
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Diskuze
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