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Zadání
Daňový subjekt František Zemědělec provozuje zemědělskou prvovýrobu. Obhospodařuje celkem 
104,7 ha orné půdy evidované na sebe v evidenci LPIS. Dále jako schválený, registrovaný produkční 
podnik akvakultury, provozuje rybníkářství podle zákona o upravujícího rybníkářství na 2 rybnících 
o celkové rozloze 10,2 ha. V rámci chovu hospodářských zvířat chová na mléko 70 krav starších 2 let
ustájených v kravínu, ve volném výběhu chová 45 býků, z nichž 30 je ve stáří mezi 1 až 2 roky a 15
jich je ve stáří více než 2 roky. V rámci chovu drůbeže chová 800 slepic pro vejce a 100 hus na maso.
Daňový subjekt v souvislosti s rostlinnou výrobou nepožádal SZIF o dobrovolnou podporu vázanou 
na produkci podle nařízení vlády upravujícího stanovení některých podmínek poskytování přímých 
plateb zemědělcům.
Intenzita chovu hospodářských zvířat pro určení výše nároku na vrácení daně byla vypočtena podle 
§ 5 vyhlášky č. 79/2019 Sb., ve výši 1,31.
Veškerou motorovou naftu spotřebovanou v zemědělské prvovýrobě řádně nakoupil na veřejné 
čerpací stanici za cenu včetně spotřební daně se sazbou 10 950 Kč/ 1000 l, což dokládá doklady 
o prodeji minerálních olejů.
Daňový subjekt František Zemědělec si v roce 2020 již uplatnil nárok na vrácení daně z minerálních 
olejů za 1. a 2. čtvrtletí roku 2020. 
Za období červenec 2020 až září 2020 daňový subjekt v evidenci o skutečné spotřebě minerálních 
olejů minerálních olejů pro zemědělskou prvovýrobu pro účely prokázání vzniku nároku na vrácení 
daně daňový subjekt eviduje celkovou spotřebu motorové nafty ve výši 4 500 litrů při činnostech 
souvisejících se zemědělskou prvovýrobou. 

Zadání úkolu
1.  Vzniká daňovému subjektu František Zemědělec nárok na vrácení daně z minerálních olejů,

a pokud ano, v jaké výši?
2.  Charakterizujte zdaňovací období a způsob prokázání nároku na vrácení daně.
3. Jakým způsobem může zmíněný daňový subjekt případný nárok uplatnit a v jakých termínech?
4.  Vypočtěte výši daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu

nebo pro provádění hospodaření v lese, kterou si daňový subjekt může dle zákona o spotřebních
za zdaňovací období 3. kalendářní čtvrtletí 2020 u celního úřadu nárokovat. Výpočet proveďte
vyplněním přiloženého formuláře daňového přiznání.

5.  Vypočtěte předpokládanou výši nároku na vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím
tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese, kterou by si daňový
subjekt mohl uplatnit za zdaňovací období kalendářní rok 2020 v případě, že by se na začátku roku
2020 rozhodl prokazovat spotřebu minerálních olejů v rostlinné výrobě a v chovu hospodářských
zvířat evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona upravujícího
zemědělství nebo ústřední evidencí hospodářských zvířat vedenou podle plemenářského zákona
(výše spotřeby bude stanovena dle ročního normativu minimální spotřeby jako minimální
spotřeba minerálních olejů na činnosti rostlinné výroby nebo chovu hospodářských zvířat
za kalendářní rok) a současně za předpokladu, že by v zadání uvedené podklady pro rostlinnou
výrobu a chov hospodářských zvířat byly po celý rok 2020 konstantní (daňový subjekt žádnou
půdu neprodal/nekoupil a počty chovaných zvířat se v průběhu roku nezměnily).
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Řešení
Ad 1.  Vzniká daňovému subjektu František Zemědělec nárok na vrácení daně z minerálních 

olejů, a pokud ano, v jaké výši?
Podle ustanovení § 57 odst. 1 zákona o spotřebních daních vzniká osobě podnikající podle zákona 
upravujícího zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu, nebo osobě, která provádí 
hospodaření v lese podle lesního zákona nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů. 
Podmínkou nároku na vrácení daně je, že tato osoba nakoupila minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 
písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) za cenu obsahující daň nebo tyto oleje vyrobila a tyto nakoupené 
nebo vyrobené minerální oleje použila pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření 
v lese.
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