
 

 

 

Žádost o informace doručena dne 02. 02. 2022 pod čj. 21550/2022-
540000-11, odpověď odeslána dne 16. 02. 2022 pod čj. 21550-5/2022-

540000-11  
 

 

Žádost se týkala poskytnutí informací týkajících se vrácení spotřební daně 
z minerálních olejů podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních, ve znění pozdějších předpisů, v letech 2020 a 2021.  
 

Konkrétně požadoval informace k těmto otázkám: 

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? 

  
K žádosti celní úřad sdělil níže uvedené informace: 

 

K otázce č. 1  

Celní úřad sděluje, že za předmětné období u celního úřadu uplatnilo nárok 

na vrácení daně z minerálních olejů používaných pro zemědělskou 
prvovýrobu dle ustanovení § 57 zákona o SPD celkem 190 daňových 

subjektů. 
 

K otázce č. 2  
Celní úřad sděluje žadateli, že rozhodnutím č.j.: 21550-4/2022-540000-11 

rozhodl o částečném odmítnutí žádosti v této otázce, neboť požadované 
informace neeviduje. 

 
K otázce č. 3  

Celní úřad sděluje, že za předmětné období u celního úřadu pouze 1 daňový 
subjekt uplatnil nárok na vrácení daně z minerálních olejů používaných pro 

zemědělskou prvovýrobu dle ustanovení dle § 57 zákona o SPD výhradně 

ve smyslu ustanovení § 57 odst. 3 písm. b) zákona o SPD, (chov 
hospodářských zvířat za účelem získávání, zpracování nebo výroby 

živočišných produktů včetně produkce těchto chovných nebo plemenných 
zvířat evidovaných podle plemenářského zákona; hospodářskými zvířaty se 

pro účely spotřebních daní rozumí skot, koně, prasata, drůbež, ovce 
nebo kozy). 

 
Rozhodnutím č.j.: 21550-4/2022-540000-11 celní úřad žádost v otázce č. 2 

odmítl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 2 odst. 4 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 



předpisů, neboť požadované informace nemá k dispozici a musel by je nově 

vytvářet. Toto rozhodnutí bylo odesláno samostatně dne 16.02.2022. 


