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Jiří Kumšta

 Akreditovaný poradce MZe

 Spolupráce s výzkumným ústavem rostlinné výroby 

Ruzyně https://www.vurv.cz/

 Poradenská činnost pro zemědělce

 Evidence pastvy, hnojení a chemických přípravků

 Havarijní plány

 Zelená nafta

https://www.vurv.cz/


Prezentace ke stažení

http://www.kis-stredocesky.cz

Prezentace ze seminářů

http://www.kis-stredocesky.cz/


Čistá nafta

 Nově lze od 1. 1. 2019 uplatnit nárok na vrácení daně 

pouze na „čistou“ motorovou naftu bez přídavku biosložky 

(B0) dle § 45 odst. 1 písm. b) zákona a na motorovou naftu 

s přídavkem biosložky do 7 % objemových (B7) dle § 45 

odst. 2 písm. j) zákona. Na tzv. „směsnou“ motorovou 

naftu s přídavkem biopaliva nad 30 % objemových (B30) 

dle § 45 odst. 2 písm. c) zákona již nelze nárok na vrácení 

daně uplatňovat. 



Podání žádosti na vratku

 Kalendářní čtvrtletí 

 za 1. kvartál 2020 podat do 1. 7. 2020

 další kvartály 3 měsíce po ukončení předchozího  

 Kalendářní rok

 podat do 31. 3. 2020 

 Vyplacení přeplatku 

 60 dní od vyměření nebo doměření nároku



Volba způsobu podání žádosti

 dle 1. podání v daném roce

 nelze měnit v průběhu roku

 stejný pro rostlinnou i živočišnou výrobu



Čtvrtletní podání 

 Podává se 1x za 3 měsíce

 Stejný postup jako v roce 2018

 Faktury

 Tabulka s rozdělením na RV a ŽV

 VDJ 

 VCS

 Činnosti na dpb



Tabulka s rozdělením na RV a ŽV



Činnosti na dpb



Koeficient nároku

Kód Koeficient nároku Činnost

11 4,38 v zastoupením citlivých plodin a révy vinné méně než 0,1, neprovozuje živočišnou výrobu

12 9,5 zastoupením citlivých plodin a révy vinné alespoň 0,1 (včetně 0,10), neprovozuje živočišnou výrobu

20 9,5 chov hospodářských zvířat, neprovozuje rostlinnou výrobu

34 4,38 kombinovaná výroba. Intenzita chovu hospodářských zvířat do 0,3 + podíl zastoupení citlivých plodin méně než 0,1.

35 9,5 kombinovaná výroba. Intenzita chovu hospodářských zvířat do 0,3 + podíl zastoupení citlivých plodin alespoň  0,1.

36 9,5 kombinovaná výroba. Intenzita chovu hospodářských zvířat nad 0,3 (včetně)

40 4,38 rybníkářství podle zákona upravujícího rybářství.

50 4,38 hospodaření v lese podle lesního zákona.



Roční podání dle normativů

 Odpovídají 85 - 110 % skutečnosti.

 Podává se 1x za rok

 Faktury

 VDJ 

 VCS – koeficient větší nebo rovno 0,1

 Spotřeba dle normativů za kalendářní rok RV

 Spotřeba dle normativů za kalendářní rok ŽV

 MAXIMÁLNĚ však do výše nákupů

 Výpočet dle normativů 2 000 l = 19 000 Kč 

 Nákup nafty pouze 1 000 l = 9 500 Kč



Normativy pro rostlinnou výrobu.

Druh kultury / plodina Normativ l / ha / rok

Plodiny na orné půdě 90

Okopaniny a zelenina 174

TTP 43

Trvalé kultury 212



Normativy v živočišné výrobě

Kategorie zvířat Normativ l / VDJ / rok

Dojnice 53,34

KBTPM 32,90

Telata 18,50

Jalovice, býci 43,62

Prasnice 7,00

Ostatní prasata 11,76

Ovce, kozy (nad 1 rok) 10,27

Koně 10,87

Nosnice, chov kuřic 0,405

Výkrm drůbeže 0,34



Příklad výpočtu

 Zemědělská firma hospodaří na 500 ha, z toho 400 ha je 

orná půda, TTP 100 ha. Firma má živočišnou výrobu s 

intenzitou nad 0,3. V živočišné výrobě 170 VDJ KBTPM.

Orná půda NS = 400 x 90 = 36 000

TTP NS = 100 * 43 = 4 300

KBTPM NS = 170 (VDJ) * 32,90 = 5 593

CELKEM
NS = 45 893 l / rok, předpokládaná 

vratka = 45 893 * 9,5 = 435 983,5 Kč



VDJ



Generování podkladů ZN od 2019
Podklady pro živočišnou výrobu

 Čtvrtletní intenzita – použijte v případě, že prokazujete 

spotřebu minerálních olejů evidencí o skutečné spotřebě a 

daňové přiznání předkládáte za kalendářní čtvrtletí.

 Roční intenzita – použijte v případě, že spotřebu 

minerálních olejů prokazujete ústřední evidencí 

hospodářských zvířat a daňové přiznání předkládáte za 

kalendářní rok.

 Spotřeba dle normativů - použijte v případě, že spotřebu 

minerálních olejů prokazujete ústřední evidencí 

hospodářských zvířat a chcete provést výpočet spotřeby 

minerálních olejů při chovu zvířat dle normativů za 

zdaňovací období kalendářní rok.



Zdaňovací období: 2019

Datum a čas výpočtu: 10.02.2020 12:15

Spotřeba minerálních olejů v litrech: 524,37

dle 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.

Potvrzuji správnost zadávaných údajů do IZR pro výpočet aritmetického průměru VDJ, ze kterého vychází 

výpočet minimální spotřeby

minerálních olejů dle ročních normativů.

………………………………………… …………………………………………

Místo a datum Podpis daňového subjektu

Příloha: Tabulka s uvedením počtu zvířat vstupujících do stanovení ročního normativu.

Spotřeba minerálních olejů při chovu hospodářských zvířat

dle ročních normativů minimální spotřeby minerálních olejů



Generování podkladů ZN od 2019
Podklady pro rostlinou výrobu



Spotřeba minerálních olejů při činnostech rostlinné 

výroby dle ročních normativů minimální spotřeby 

minerálních olejů

Evidované údaje daňového subjektu:

Obchodní jméno:

Příjmení a jméno: 

Adresa:

IČ: 

Zdaňovací období: rok 2019

Datum a čas výpočtu: 10.02.2020 12:08:28

Spotřeba minerálních olejů v litrech: 3 668,78

Potvrzuji správnost výše uvedené spotřeby minerálních olejů při činnostech rostlinné výroby.

…………………………………………….

Místo a datum

…………………………………………….

Podpis daňového subjektu



Koeficient nároku

Kód Koeficient nároku Činnost

11 4,38 v zastoupením citlivých plodin a révy vinné méně než 0,1, neprovozuje živočišnou výrobu

12 9,5 zastoupením citlivých plodin a révy vinné alespoň 0,1 (včetně 0,10), neprovozuje živočišnou výrobu

20 9,5 chov hospodářských zvířat, neprovozuje rostlinnou výrobu

34 4,38 kombinovaná výroba. Intenzita chovu hospodářských zvířat do 0,3 + podíl zastoupení citlivých plodin méně než 0,1.

35 9,5 kombinovaná výroba. Intenzita chovu hospodářských zvířat do 0,3 + podíl zastoupení citlivých plodin alespoň  0,1.

36 9,5 kombinovaná výroba. Intenzita chovu hospodářských zvířat nad 0,3 (včetně) citlivé plodiny se neřeší

40 4,38 rybníkářství podle zákona upravujícího rybářství.

50 4,38 hospodaření v lese podle lesního zákona.



Dodatkový doklad k účtence
Prodávající :

Obchodní jméno :

Adresa - PSČ město :

IČO :

DIČ :

Kupující :

Obchodní jméno :

Adresa - PSČ město :

IČO :

DIČ :

Doklady :

Číslo dokladu :

Datum nákupu :

Množství v litrech :

Sazba spotřební daně :

Výše SPD celkem :

Celková částka :

Číselné označení výrobku 

:

Kód nomenklatury :

Čitelný podpis a razítko prodávajícího :



Kontrola

 Foto dokumentace 

 strojů

 obdělávaných polí

 Odběr vzorků nafty + rozbor

 Kontrola evidence 

 činnost na dpb

 jakým strojem

 množství nafty na dpb

 Faktury

 Skladování nafty



Kontakt

 jiri.kumsta@seznam.cz

Link na vyhlášku

 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-79

 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-307

mailto:jiri.kumsta@seznam.cz
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-79


Děkuji za pozornost


