
č. j. 47621-2/2014-900000-233

Věc: Informace k novele zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů 

Ke znění zákona účinnému od: 1. 10. 2014 
Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné 
Zpracoval: plk. Ing. Jan Boháč
Dne:  26. 9. 2014

Informace je vydána na základě novelizace zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve 
znění pozdějších předpisů, schválené Parlamentem ČR

Dne 10. 9. 2014 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen návrh zákona, kterým 
se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle 
sněmovního tisku 208/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 208/5 (dále 
jen „novela“). Touto novelou je, mimo jiné, nově vkládaným stanovením § 57 zákona č. 
353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen „ZSPD“), opětovně zaváděn institut vrácení 
spotřební daně z minerálních olejů, předmětů daně dle ustanovení § 45 odst. 1 písm. b), § 45 
odst. 2 písm. c) a j) ZSPD, osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu (dále 
jen „zelená nafta“). Novela, společně s prováděcí vyhláškou, byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 
dne 26. 9. 2014 a účinnosti nabude již k 1. 10. 2014.

Oproti znění ZSPD platnému do 31. 12. 2013 obsahuje novela zásadní rozdíl, to kratší lhůtu, 
v níž může být nárok na vrácení spotřební daně uplatněn, kdy tato lhůta byla v ustanovení § 
57 odst. 11 novely zkrácena na 2 měsíce ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. 
Stejným způsobem byla v ustanovení § 57 odst. 12 novely zkrácena lhůta pro podání 
dodatečného daňového přiznání na zvýšení nároku. 

V souladu s článkem II odst. 1 novely (Přechodná ustanovení) vzniká nárok na vratku ze 
zelené nafty z minerálních olejů spotřebovaných od 1. 7. 2014. V kontextu s tímto přechodným 
ustanovením je nezbytné vykládat běh 2 měsíční prekluzivní lhůty u nároků za zdaňovací 
období červenec a srpen 2014 tak, že započne běžet až ode dne účinnosti novely, tj. od 1. 10. 
2014 (ve smyslu ustanovení § 57 odst. 11 novely je 1. 10. 2014 prvním dnem kdy může být 
nárok uplatněn). Nárok na vratku za zdaňovací období červenec a srpen 2014 tedy může být 
uplatněn až do 1. 12. 2014 včetně (30. 11. 2014 je neděle). 

Druhá významná změna je obsažena v ustanovení § 57 odst. 2 věta druhá novely, které 
stanoví, že nárok na vrácení daně nevzniká osobě, která je ke dni podání daňového přiznání 
v likvidaci nebo úpadku. 

Třetí podstatnou změnou pak je nově stanovená povinnost připojit stejnopisy dokladů o 
prodeji a interních dokladů, kterými daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení daně 
z minerálních olejů, k daňovému přiznání.
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