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361

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 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

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139
odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění zákona č. 201/2014 Sb., k provedení § 57
odst. 13:

Čl. I

Ve vyhlášce č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu
nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené
v cenách některých minerálních olejů spotřebova-
ných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmín-
kách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími,
§ 1 včetně nadpisu zní:

„§ 1

Způsob výpočtu nároku na vrácení daně
z minerálních olejů

Nárok na vrácení daně z minerálních olejů se
vypočte podle vzorce:

a) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1
písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona
o spotřebních daních

A = B x (C/1000) x 0,4,

kde
A = nárok na vrácení daně,
B = množství minerálních olejů v litrech proka-

zatelně spotřebovaných za zdaňovací období
pro zemědělskou prvovýrobu,

C = platná sazba daně podle zákona o spotřebních
daních, uvedená na dokladu o prodeji,

b) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2
písm. c) zákona o spotřebních daních

A = B x 4,38,

kde
A = nárok na vrácení daně,
B = množství minerálních olejů v litrech proka-

zatelně spotřebovaných za zdaňovací období
pro zemědělskou prvovýrobu,

4,38 = výše vrácené daně odpovídající sazbě daně

u těchto minerálních olejů ve výši 9,265
Kč/l po vyloučení části sazby daně připada-
jící na přimíchané biopalivo ve výši 1,6 Kč/l
vynásobená koeficientem 0,5714,

c) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1
písm. b) zákona o spotřebních daních

A = B x 4,38,

kde
A = nárok na vrácení daně,
B = množství minerálních olejů v litrech proka-

zatelně spotřebovaných za zdaňovací období
pro zemědělskou prvovýrobu,

4,38 = výše vrácené daně odpovídající sazbě daně
u těchto minerálních olejů ve výši 10,95 Kč/l
vynásobená koeficientem 0,4,

d) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2
písm. j) zákona o spotřebních daních

A = B x 4,38,

kde
A = nárok na vrácení daně,
B = množství minerálních olejů v litrech proka-

zatelně spotřebovaných za zdaňovací období
pro zemědělskou prvovýrobu,

4,38 = výše vrácené daně odpovídající sazbě daně
u těchto minerálních olejů ve výši 10,95 Kč/l
po vyloučení části sazby daně připadající na
přimíchané biopalivo ve výši 0,767 Kč/l vy-
násobená koeficientem 0,4301,

e) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2
písm. c) zákona o spotřebních daních

A = B x 4,38,

kde
A = nárok na vrácení daně,
B = množství minerálních olejů v litrech proka-

zatelně spotřebovaných za zdaňovací období
pro zemědělskou prvovýrobu,

4,38 = výše vrácené daně odpovídající sazbě daně
u těchto minerálních olejů ve výši 9,265 Kč/l
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po vyloučení části sazby daně připadající na
přimíchané biopalivo ve výši 1,6 Kč/l vyná-
sobené koeficientem 0,5714,

f) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2
písm. c) zákona o spotřebních daních

A = B x 4,38,

kde
A = nárok na vrácení daně,
B = množství minerálních olejů v litrech proka-

zatelně spotřebovaných za zdaňovací období
pro zemědělskou prvovýrobu,

4,38 = výše vrácené daně odpovídající sazbě daně
u těchto minerálních olejů ve výši 8,515 Kč/l
po vyloučení části sazby daně připadající na

přimíchané biopalivo ve výši 0,850 Kč/l vy-
násobené koeficientem 0,5714.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016, s výjimkou ustanovení čl. I § 1 písm. c), d) a e),
které nabývají účinnosti dnem 1. července 2016,
a s výjimkou ustanovení čl. I § 1 písm. f), které na-
bývá účinnosti dnem 1. července 2017. Ustanovení
čl. I § 1 písm. a) a b) pozbývají platnosti dnem
30. června 2016 a ustanovení čl. I § 1 písm. e) po-
zbývá platnosti dnem 30. června 2017.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Sbírka zákonů č. 361 / 2015Částka 154 Strana 4883



362

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti,
uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30
odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně někte-
rých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění
zákona č. 178/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik
zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hod-
noty odrůd, ve znění vyhlášky č. 125/2007 Sb., vy-
hlášky č. 320/2007 Sb., vyhlášky č. 11/2009 Sb., vy-
hlášky č. 446/2009 Sb., vyhlášky č. 389/2010 Sb.,
vyhlášky č. 404/2011 Sb., vyhlášky č. 290/2012 Sb.,

vyhlášky č. 430/2013 Sb. a vyhlášky č. 91/2014 Sb.,
se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se do-
plňuje věta „Prováděcí směrnice Komise 2014/105/
/EU ze dne 4. prosince 2014, kterou se mění směr-
nice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví
prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/
/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, po-
kud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vzta-
hují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých
odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zele-
niny.“.

2. V příloze č. 1 tabulky č. 1.1 a 1.2 znějí:
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3. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2015

o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu
a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly

pro roky 2016 a 2017

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zá-
kona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004
Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zá-
kona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení
§ 38b odst. 3 a § 75 odst. 5 veterinárního zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1) výši paušální
částky nákladů spojených s

a) vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na
ceninovém papíře s ochrannými znaky,

b) prováděním pohraniční veterinární kontroly
pro roky 2016 a 2017.

§ 2

Výše paušální částky nákladů spojených
s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu

(1) Výše paušální částky nákladů spojených
s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na
ceninovém papíře s ochrannými znaky je 150 Kč.

(2) Výše paušální částky nákladů spojených s vy-
tištěním přílohy veterinárního osvědčení k vývozu
na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 50 Kč.

§ 3

Výše paušální částky nákladů spojených
s prováděním pohraniční veterinární kontroly

Výše paušální částky nákladů spojených s pro-
váděním pohraniční veterinární kontroly pro roky
2016 a 2017 je stanovena v příloze této vyhlášky.

§ 4

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 392/2013 Sb., kterou se stanoví výše
paušální částky nákladů spojených s vytištěním ve-
terinárního osvědčení k vývozu a výše paušální
částky nákladů spojených s prováděním pohraniční
veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015, se zru-
šuje.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem
ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat, v platném znění.



Příloha k vyhlášce č. 363/2015 Sb.
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e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
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DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o.,
Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
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neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jedno-
rázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy
uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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