
Č. j. 42504/2016-900000-231 

 

Věc: Změna způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů 

u tzv. zelené nafty 

 

Ke znění zákona platnému dne: 28. 12. 2015 

Ke znění zákona účinnému od: 1. 7. 2016 

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné 

Zpracoval: kpt. Ing. Pavel Říha 

Dne: 26. 8. 2018 

 

Zákonem č. 382/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony bylo s účinností od 1. 7. 2016 

novelizováno ustanovení § 57 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“).    

Nově se daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených  

v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních vrací 

ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů. 

Novelizací ustanovení § 57 odst. 5 zákona o spotřebních daních došlo ke změně způsobu 

výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů. Způsob výpočtu nároku na vrácení daně  

z minerálních olejů je upraven v ustanovení § 1 vyhlášky 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu 

nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů 

spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence 

s nimi souvisejícími, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 

 Nárok na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo  

v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních, se vypočte podle vzorce: 

A = B x 4,38 

kde 

A = nárok na vrácení daně, 

B = množství minerálních olejů v litrech prokazatelně spotřebovaných za zdaňovací období 

pro zemědělskou prvovýrobu. 

Výsledná částka nároku na vrácení daně se nemění a zůstává stejná,   

tj. 4380 Kč/1000 l.  

Daňové tiskopisy, respektive formuláře pro uplatnění nároku vrácení daně jsou 

v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách celní správy www.celnisprava.cz 

s přímým odkazem zde. Nárok na vrácení daně budou subjekty uplatňovat stávajícím 

způsobem. Na stejném tiskopise, respektive na stejném ZFO formuláři jako doposud. Dojde 

pouze k úpravě pokynů k vyplnění daňovému přiznání – konkrétně k úpravě komentáře  

ke sloupci 8. Při způsobu výpočtu nároku na vrácení se postupuje dle zákona o spotřebních 

daních, respektive dle vyhlášky, které jsou legislativně nadřazeny pokynům k vyplnění 

daňového přiznání.  

 

 

 

http://www.celnisprava.cz/
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