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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. června 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku
pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zá-
kona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních ta-
rifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání,
ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení
vlády č. 346/2016 Sb. a nařízení vlády č. 427/2016
Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Výše služebních tarifů náležejících vojen-
ským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona
o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost Služební tarif v Kč
měsíčně

Vojín 11 770
Svobodník 22 590
Desátník 23 870
Četař 25 280
Rotný 29 480
Rotmistr 31 580
Nadrotmistr 33 700
Praporčík 36 030
Nadpraporčík 38 590
Štábní praporčík 50 280
Poručík 33 910
Nadporučík 38 590

Kapitán 44 440
Major 50 280
Podplukovník 56 130
Plukovník 67 820
Brigádní generál 79 520
Generálmajor 91 200
Generálporučík 102 900
Armádní generál 114 580“.

2. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Výše služebních tarifů náležejících vojen-
ským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona
o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost Služební tarif v Kč
měsíčně

Vojín 11 770
Svobodník 12 200
Desátník 12 630
Četař 13 060
Rotný 13 490
Rotmistr 13 910
Nadrotmistr 14 340“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. června 2017

o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

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. 18:

§ 1

Způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně
z minerálních olejů

Nárok na vrácení spotřební daně z minerálních
olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2
písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních spotře-
bovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při prová-
dění hospodaření v lese se vypočte podle vzorců uve-
dených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence

(1) Evidence o skutečné spotřebě minerálních
olejů, kterou daňový subjekt prokazuje nárok na
vrácení spotřební daně z minerálních olejů, obsahuje
údaje o skutečně spotřebovaných minerálních olejích
v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospo-
daření v lese.

(2) Spotřeba minerálních olejů, které byly pou-
žity v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění
hospodaření v lese, se prokazuje účetními doklady
podle zákona upravujícího účetnictví.

(3) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních
olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. a)
zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období
uvádí

a) místo spotřeby minerálních olejů,

b) druh vykonávané práce a

c) údaj o celkovém množství spotřebovaných mi-
nerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1
písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona
o spotřebních daních; tento údaj se uvádí sou-
hrnně za minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1

písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť za mi-
nerální olej uvedený v § 45 odst. 2 písm. c).

(4) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních
olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. b)
zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období
uvádí

a) místo spotřeby minerálních olejů a

b) údaj o celkovém množství spotřebovaných mi-
nerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1
písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona
o spotřebních daních; tento údaj se uvádí sou-
hrnně za minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1
písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť za mi-
nerální olej uvedený v § 45 odst. 2 písm. c).

(5) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních
olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. a) a b)
zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období
uvádí

a) intenzita chovu hospodářských zvířat vypoč-
tená podle § 3,

b) místo spotřeby minerálních olejů,

c) druh vykonávané práce za činnost uvedenou
v § 57 odst. 3 písm. a) zákona o spotřebních
daních a

d) údaj o celkovém množství spotřebovaných mi-
nerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1
písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona
o spotřebních daních; tento údaj se uvádí sou-
hrnně za minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1
písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť za mi-
nerální olej uvedený v § 45 odst. 2 písm. c).

(6) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních
olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. c)
zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období
uvádí

a) místo spotřeby minerálních olejů,

b) druh vykonávané práce a

c) údaj o celkovém množství spotřebovaných mi-
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nerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1
písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona
o spotřebních daních; tento údaj se uvádí sou-
hrnně za minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1
písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť za mi-
nerální olej uvedený v § 45 odst. 2 písm. c).

(7) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních
olejů při provádění hospodaření v lese se za zdaňo-
vací období uvádí

a) místo spotřeby minerálních olejů,
b) druh vykonávané práce,

c) údaj o celkovém množství spotřebovaných mi-
nerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1
písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona
o spotřebních daních; tento údaj se uvádí sou-
hrnně za minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1
písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť za mi-
nerální olej uvedený v § 45 odst. 2 písm. c) a

d) identifikace smluvního vztahu, na základě kte-
rého daňový subjekt vykonané práce na po-
zemku provedl.

(8) Doklady o prodeji a interní doklady, kte-
rými daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení
spotřební daně z minerálních olejů, se vedou v časové
souslednosti.

§ 3

Podmínky a způsob výpočtu a prokázání intenzity
chovu hospodářských zvířat

(1) Intenzita chovu hospodářských zvířat se
vypočte jako podíl na velké dobytčí jednotky pře-
počteného počtu daňovým subjektem chovaných
hospodářských zvířat a výměry daňovým subjektem
obhospodařované zemědělské půdy. Přepočet počtu
daňovým subjektem chovaných hospodářských zví-
řat na velké dobytčí jednotky se provede podle koe-
ficientů stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Intenzita chovu hospodářských zvířat se zaokrouh-
luje na 2 desetinná místa nahoru.

(2) Počet daňovým subjektem chovaných hos-

podářských zvířat je dán jako aritmetický průměr
stavů hospodářských zvířat chovaných k poslednímu
dni v kalendářním měsíci za posledních 12 kalendář-
ních měsíců předcházejících zdaňovacímu období, za
které se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně
z minerálních olejů, evidovaných v informačním sys-
tému ústřední evidence zvířat nebo registru koní
v hospodářství vedeném v informačním systému
ústřední evidence zvířat. Pokud výpočet aritmetic-
kého průměru stavů hospodářských zvířat obsahuje
méně než 12 jiných než nulových stavů, počet daňo-
vým subjektem chovaných hospodářských zvířat se
stanoví jako aritmetický průměr všech jiných než
nulových stavů a nulových stavů po prvním jiném
než nulovém stavu. Počet daňovým subjektem cho-
vaných hospodářských zvířat se zaokrouhluje na
2 desetinná místa.

(3) Výměra daňovým subjektem obhospodařo-
vané zemědělské půdy je výměra zemědělské půdy
s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý
travní porost nebo trvalá kultura v hektarech, která
je na daňový subjekt evidována v evidenci využití
půdy podle uživatelských vztahů k poslednímu dni
zdaňovacího období. Výměra daňovým subjektem
obhospodařované zemědělské půdy se zaokrouhluje
na 2 desetinná místa.

§ 4

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 38/2017 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,
se zrušuje.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2017.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 176/2017 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 176/2017 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. června 2017,

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., vyhlášky č. 91/2014 Sb.,

vyhlášky č. 362/2015 Sb., vyhlášky č. 208/2016 Sb.
a vyhlášky č. 70/2017 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se do-
plňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/
/1914 ze dne 31. října 2016, kterou se mění směrnice
2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví pro-
váděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/
/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud
jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují,
a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd
druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.“.

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. čer-
vence 2017.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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