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Informace – Zelená nafta po snížení sazby spotřební daně od roku 2021 

 

Ke znění zákona účinnému od: 1. 1. 2021  

Doplňuje předchozí zveřejněná stanoviska: č.j. 1686/2021-900000-303 ze dne 14.1.2021 

Zpracoval: kpt. Ing. Pavel Říha 

Dne: 23. 2. 2021 

 

Informace je vydána v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění 

některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela“) a s nabytím účinnosti 

vyhlášky č. 57/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu nároku  

na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo 

při provádění hospodaření v lese. 

Podle části dvacáté druhé novely dochází s účinností od 1. 1. 2021 v zákoně č. 353/2003 Sb.,  

o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“) v § 48 zákona  

o SPD ke změně sazeb spotřebních daní u některých vybraných výrobků a v § 57 zákona o SPD 

ke změně výše částky pro vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje  

pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese. 

V průběhu roku 2021 pak mohou osoby uvedené v § 57 odst. 1 zákona o SPD pro zemědělskou 

prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese nakoupit a následně použít minerální oleje 

uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona o SPD (dále jen „motorovou 

naftu“) za cenu obsahující daň, které byly zdaněny různou sazbou spotřební daně, v závislosti 

na datu, kdy byla tato motorová nafta uvedena do volného daňového oběhu. Případně v roce 

2021 použít nespotřebované zásoby motorové nafty nakoupené v roce 2020 se starou sazbou 

spotřební daně. 

V souvislosti s tím je pro uplatnění nároku na vrácení daně podle § 57 zákona o SPD třeba  

počínaje zdaňovacím období 1 kalendářní čtvrtletí roku 2021, včetně zdaňovacího období 

kalendářní rok 2021, v daňovém přiznání uvádět následující údaje: 

Číselné označení vybraného výrobku – 271085  

Jedná se motorovou naftu, která byla uvedena do volného daňového oběhu od 1. 1. 2021  

se sazbou spotřební daně 9 950 Kč / 1000 l. (nová sazba daně). 

U této motorové nafty s novou sazbou daně se dle § 57 odst. 6 písm. a) nebo b) zákona o SPD 

daň vrací ve výši 8 500 Kč / 1000 l nebo 3 380 Kč / 1000 l. 

Číselné označení vybraného výrobku – 971085 

Jedná se motorovou naftu, která byla uvedena do volného daňového oběhu před 1. 1. 2021  

se sazbou spotřební daně 10 950 Kč / 1000 l. (stará sazba daně). 

U této motorové nafty se starou sazbou daně se daň dle Čl. XXXII Přechodná ustanovení  

bod 16 novely vrací dle znění § 57 odst. 6 písm. a) nebo b) zákona o SPD účinném před  

1. 1. 2021, tedy ve výši 9 500 Kč / 1000 l nebo 4 380 Kč / 1000 l. 

https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/Informace/Informace_21_1686.pdf
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Na formuláři daňového přiznání, v Tabulce č. 4 – výpočet nároku na vrácení spotřební daně  

je třeba jednotlivé druhy motorové nafty (s různou sazbou spotřební daně) uvádět odděleně 

v samostatných řádcích. 

Poznámka: Sazba spotřební daně platná v den uvedení motorové nafty do volného daňového 

oběhu je dle § 57 odst. 10 písm. d) zákona o SPD povinnou náležitostí dokladu o prodeji.  

 

plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková 

ředitelka odboru 

Odbor 23 Daní 
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