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Věc: Přehled činností prováděných v živočišné prvovýrobě 

 

Ke znění zákona platnému dne: 29. prosince 2016  

Ke znění zákona účinnému od: 1. 3. 2017  

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné  

Zpracoval: kpt. Ing. Pavel Říha 

Dne:  19. 5. 2017 

Informace je vydána v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 453/2016 Sb., kterým  

byl novelizován zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,  

v oblasti tzv. zelené nafty. 

Novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o spotřebních daních“) byl s účinností od 1. 3. 2017 rozšířen pojem zemědělská 

prvovýroba. Nově se dle § 57 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních zemědělskou 

prvovýrobou pro účely zákona o spotřebních daních rozumí chov skotu, koní, prasat, drůbeže, 

ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo 

produkce těchto chovných nebo plemenných zvířat evidovaných podle plemenářského zákona 

(dále jen „živočišná prvovýroba“). 

Nárok na vrácení daně lze uplatnit pouze na ty minerální oleje, které byly skutečně 

spotřebovány při činnostech souvisejících s živočišnou prvovýrobou. 

Dle zásady legitimního očekávání upravené v § 8 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

ve znění pozdějších předpisů, kdy je správce daně povinen dbát na to, aby při rozhodování 

skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly, vytvořila Celní 

správa České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství přehled činností 

prováděných v živočišné prvovýrobě s vyznačením, zda u nich lze nárokovat vrácení 

spotřební daně či nikoliv. 

Každý případ, kterým správce daně v daňovém řízení posuzuje nárok na vrácení daně, je 

svým způsobem výjimečný a jedinečný; při jeho komplexním hodnocení musí správce daně 

vycházet ze všech okolností konkrétní věci. Současně ovšem postup správce daně při řešení 

tohoto konkrétního problému musí být předvídatelný a musí vykazovat co nejvyšší míru 

stability. Uváděná zásada legitimního očekávání vyjadřuje, že pokud správce daně rozhodl 

určitou věc za určitých podmínek určitým způsobem, měl by i všechny další případy, které se 

v budoucnu vyskytnou, posoudit obdobně. Správci daně tedy při posuzování oprávněnosti 

nároku na vrácení daně využívají pro své rozhodnutí zveřejněný Přehled činností 

prováděných v živočišné prvovýrobě. 

Tento přehled činností není taxativní a samozřejmě nezahrnuje veškeré činnosti živočišné 

prvovýroby. 

 

 

Příloha: 

 Přehled činností prováděných v živočišné prvovýrobě  

 Nakládání s vedlejšími produkty živočišné výroby a jeho posouzení pro účely 

uplatnění nároku na vrácení daně 


