
                                                                                                                                

Požadované informace:  

 

„1. Kolik zemědělských subjektů v letech 2020 a 2021 požádalo o vrácení daně z minerálních 

olejů používaných pro zemědělskou prvovýrobu dle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních?  

2. Na kolik hektarů celkem byly žádosti o zelenou naftu, ve smyslu vyhlášky č. 79/2019 Sb., 

podány v letech 2020 a 2021?  

3. Kolik zemědělských subjektů z výše uvedených požádalo o vrácení spotřební daně pouze na 

živočišnou výrobu za roky 2020 a 2021?“ 

 

 

Poskytnuté odpovědi:  

 

Níže uvádíme poskytnuté odpovědi, přičemž dotaz pod bodem č. 2 byl povinný subjekt nucen 

odmítnout. Rozhodnutí o odmítnutí zasláno samostatně pod č. j. 91096-5/2022-510000-11. 

 

1. Kolik zemědělských subjektů v letech 2020 a 2021 požádalo o vrácení daně z minerálních 

olejů používaných pro zemědělskou prvovýrobu dle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních? 

Odpověď: V roce 2020 požádalo o vrácení daně z minerálních olejů používaných pro 

zemědělskou prvovýrobu dle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen 

„zákon o spotřebních daních“), 189 zemědělských subjektů. V roce 2021 požádalo o vrácení 

daně z minerálních olejů používaných pro zemědělskou prvovýrobu dle § 57 zákona o 

spotřebních daních 214 zemědělských subjektů. Celkově bylo za toto období nárokováno 

vrácení daně 214 jednotlivými subjekty. 

 

2. Na kolik hektarů celkem byly žádosti o zelenou naftu, ve smyslu vyhlášky č. 79/2019 Sb., 

podány v letech 2020 a 2021? 

Odpověď: Vzhledem ke skutečnosti, že povinný subjekt nemá požadované údaje k dispozici, 

resp. takové údaje specificky neeviduje, je nucen žádost v této části odmítnout. Poskytnutí 

informace se odmítá podle ustanovení § 2 odst. 4 informačního zákona. Jednalo by se o 

vytváření nových informací. 

 

3. Kolik zemědělských subjektů z výše uvedených požádalo o vrácení spotřební daně pouze na 

živočišnou výrobu za roky 2020 a 2021? 

Odpověď: O vrácení daně pouze za živočišnou prvovýrobu, tedy za chov hospodářských zvířat 

podle § 57 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních, požádal v roce 2020 jeden subjekt a 

v roce 2021 dva subjekty. 


