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Informace – Evidence množství skutečně spotřebovaných minerálních olejů u zelené 
nafty

Ke znění zákona o spotřebních daních účinnému od: 1. 1. 2021 
Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné
Zpracoval: Odbor 23 GŘC
Dne: 

Informace je vydána na základě poznatků z provedených daňových kontrol a výsledků 
následných soudních sporů ve věci zjišťování skutečné spotřeby minerálních olejů a jejich 
evidence pro účely uplatnění nároku na vrácení daně ze zelené nafty. 

Nárok na vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou 
prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese upravuje § 57 zákona č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Jednou z nezbytných podmínek nároku na vrácení daně je, že minerální oleje nakoupené 
za cenu obsahující daň byly použity pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro 
provádění hospodaření v lese.

Spotřeba minerálních olejů pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření 
v lese se pro účely prokázání vzniku nároku na vrácení daně prokazuje evidencí o skutečné 
spotřebě (viz § 57 odst. 13 zákona)1. Nedílnou náležitostí evidence o skutečné spotřebě je podle 
§ 57 odst. 15 písm. c) zákona celkové množství spotřebovaných minerálních olejů. Informace 
se dotýká všech daňových subjektů, kteří uplatňují nárok na vrácení daně podle 57 zákona za 
kalendářní čtvrtletí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o evidenci údajů o skutečné spotřebě, musí být množství 
spotřebovaných minerálních olejů změřeno/zjištěno relevantním způsobem a výsledek měření 
následně zanesen do evidence o skutečné spotřebě. Ohledně způsobu měření množství 
spotřebovaných minerálních olejů doporučujeme zjišťovat skutečně spotřebované množství 
minerálních olejů těmito způsoby 

a) dotankováním minerálních olejů do plné nádrže zemědělského stroje nebo
b) měřením průtokovým měřidlem, pokud je jím stroj osazen, a množství protečených 

minerálních olejů se zobrazuje jako číselný údaj vztažený k množstevní jednotce (např. 
litr, dm3 atd.).

V prvním případě je skutečná spotřeba zjištěna změřením množství minerálních olejů, které 
bylo natankováno do nádrže stroje tak, aby nádrž byla plná. Množství dotankovaných 
minerálních olejů lze odečíst na výdejním stojanu čerpací stanice, výdejním stojanu provozní 

1 Poznámka: Prokazování spotřeby podle § 57 odst. 13 zákona evidencí využití půdy podle 
uživatelských vztahů vedenou podle zákona upravujícího zemědělství nebo ústřední evidencí 
hospodářských zvířat a následný výpočet spotřeby pomocí normativů minimální spotřeby není 
obsahem této informace.
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nádrže nebo na průtokovém měřidle mobilního výdejního zařízení (např. tzv. tankovací vozík, 
IBC kostka opatřená výdejním zařízením).

Ve druhém případě je skutečná spotřeba zjištěna z rozdílu stavu palivoměru před započetím 
a po skončení zemědělských činností. Množství minerálních olejů se považuje za skutečnou 
spotřebu za předpokladu, že palivoměr zobrazuje množství spotřebovávaných minerálních 
olejů základě měření průtokovým měřidlem a je zobrazeno jako číselná hodnota vztažená 
k množstevní jednotce. 

Podrobnější popis použití výše uvedených metod zjišťování skutečné spotřeby je uveden 
v příloze č. 1 této informace.

Zjišťování skutečné spotřeby pro její uvedení do evidence způsoby uvedenými v příloze č. 1 
jsou celními orgány bezproblémově akceptovány (pokud je současně řádně vedena evidence 
skutečné spotřeby). V případě použití jiných způsobů měření spotřeby nedochází automaticky 
ze strany celní správy k odepření nároku na vrácení daně, ale každý případ bude celními orgány 
posuzován individuálně podle všech relevantních okolností, které mohou mít vliv na spotřebu 
minerálních olejů při zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese (rozsudek 
NSS čj. 7 Afs 315/2020 – 28). Tyto se budou zpravidla v každém jednotlivém případě lišit 
a nelze tak předem určit, že spotřeba změřená/zjištěná jiným způsobem bude pro přiznání 
nároku na vrácení daně dostatečně průkazná a správná.

Dále je potřeba upozornit, že častým důvodem pro nepřiznání nároku na vrácení daně je v řadě 
případů absence náležitě vedené písemné evidence o spotřebě (např. rozsudek KS v Brně čj. 
30 Af 43/2017 – 141, rozsudek KS v Českých Budějovicích čj. 51 Af 1/2017 – 62 a navazující 
rozsudek NSS čj. 6 Afs 76/2018 - 26). Podrobnější popis jednotlivých rozsudků je uveden 
v příloze č. 2 této informace.

Z výše uvedených důvodů daňovým subjektům, kteří provozují rostlinou nebo živočišnou 
výrobu a vedení řádné evidence o skutečné spotřebě je pro ně z nějakého důvodu problematické 
(např. kvůli způsobu zjišťování skutečné spotřeby) nebo chtějí snížit svoji administrativní zátěž, 
doporučujeme využít možnost uplatňovat nárok na vrácení daně za kalendářní rok, kdy lze 
spotřebu prokázat jednoduše evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle 
zákona upravujícího zemědělství nebo ústřední evidencí hospodářských zvířat vedenou podle 
plemenářského zákona (§ 57 odst. 13 zákona).

Závěrem je třeba ještě zdůraznit následující. Ač je povinností správce daně dbát, 
aby skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti byly zjištěny co nejúplněji, 
a není v tom vázán jen návrhy daňových subjektů, není daňové řízení založeno na zásadě 
vyšetřovací, nýbrž na prioritní povinnosti daňového subjektu dokazovat vše, co sám tvrdí 
(rozsudek NSS čj. 2 Afs 107/2009).
Důkazní břemeno ve věci prokázání všech potřebných tvrzení k uplatnění nároku, tedy 
i předložení důkazů a případné osvětlení okolností okolo skutečné spotřeby nese ten, kdo si jej 
chce uplatnit, tedy daňový subjekt, nikoliv správce daně (blíže rozsudek NSS čj. 1 Afs 54/2004, 
či z novějších rozsudek KS v Brně čj. 30 Af 43/2017 – 141).
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Současně upozorňujeme na skutečnost, že Generální ředitelství cel není oprávněno 
k závaznému výkladu právních předpisů (takové oprávnění má pouze soud). Vzhledem k tomu 
má tato informace pouze orientační charakter a nelze ji aplikovat v právních záležitostech.

plk. Ing. Jan Boháč, MBA
ředitel odboru 

odbor 23 - Daní
Generální ředitelství cel

Přílohy:
Informace_2022_00000_priloha_01 – Doporučené způsoby měření/zjišťování skutečného 
množství spotřebovaných minerálních olejů 
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