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1. Základní informace – účel nové funkcionality 

Tato příručka je určena všem žadatelům, kteří potřebují podklady pro vratku spotřební daně 
na motorovou naftu (dále jen „Zelená nafta“). Nová funkcionalita zajistí výpočet intenzity 
chovu hospodářských zvířat tak, jak je stanoveno vyhláškou 176/2017 Sb. (o způsobu 
výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných  v  
zemědělské  prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese)  a současně zarchivuje zdrojová 
podkladová data, na základě kterých byl příslušný výpočet proveden.  
 
Příručka je zaměřena na popis nutných kroků pro spuštění výpočtu a vygenerování dokumentu 
ve formátu PDF  potřebného pro Zelenou naftu. 
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2. Postup práce v aplikaci 

Příprava podkladů pro doložení žádosti o Zelenou naftu v IZR představuje několik 
jednoduchých úkonů: 

1. Otevření stránky Zelené nafty 
2. Výběr parametru pro výpočet a spuštění výpočtu 
3. Vypočtená data  
4. Kontrola a vygenerování PDF dokumentu potřebného pro přiložení k žádosti 

2.1. Otevření stránky pro definování výběru dotačního titulu a parametrů 
výpočtu 

Pro spuštění výpočtu je v základním menu IZR volba: IZR> Generování podkladů ZN od 2019 
(viz obrázek níže) 

 

Obrázek 1 Výsek menu IZR s odkazem na spuštění funkcionality Zelená nafta 

2.2. Výběr parametru pro výpočet a spuštění výpočtu 

Po prokliku odkazu Generování žádosti se otevře obrazovka pro spuštění výpočtu, na které je 
potřeba zvolit zdaňovací období . 
Zdaňovací jsou tyto  

 Čtvrtletní intenzita 

 nabídne se hodnota kvartálu (1. kvartál, 2. kvartál, 3. kvartál, 4. 
kvartál, 

  Hodnotu kvartálu lze zvolit až od 15. dne po skončení 
příslušného kvartálu 

 Je možné zvolit pouze jeden kvartál najednou 
 Roční intenzita 

 nabídne se hodnota kalendářního roku vždy po skončení 
příslušného roku - začínat se bude rokem 2019, který se 
nabídne až od 15.1.2020 

 Od 15.1.2021 se nabídne v volba pro rok 2020 
 Spotřeba dle normativů 
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 nabídne se hodnota kalendářního roku vždy po skončení 
příslušného roku - začínat bude rokem 2019 

 Od 15.1.2020 se nabídne volba pro rok 2019 
 
Chovatel je automaticky předvyplněn podle farmáře, který je do systému přihlášen.  
Ve Zdaňovacím období je přednastaveno aktuální čtvrtletí, za které má být proveden výpočet. 

  

 

Obrázek 2: Spuštění výpočtu Zelená nafta 

Po spuštění výpočtu dojde k zařazení výpočtu do fronty, obdobně jako v případě intenzity 
chovu.  O dokončení výpočtu budete informovaní emailem. 

2.3. Vypočtená data 

Výpočet obsahuje i seznam doposud provedených výpočtů s následujícími sloupci: 

 Jednoznačný identifikátor sady ve struktuře IDSZR-QQQQ-PC (kde QQQQ je zvolené 
zdaňovací období, PC je pořadové číslo) 

 Zdaňovací období – kvartál/rok (např. 1Q/2019)  

 Uživatel – uživatel (login), který výpočet spustil 

 Zahájení výpočtu - datum a čas zahájení výpočtu 

 Ukončení výpočtu - datum a čas ukončení výpočtu 

 Status – stav výpočtu Čeká na spuštění/Zahájen/Ukončen/Chyba při výpočtu 

 Počet VDJ – možnost otevření na Detail VDJ ( 

 Výměra– možnost otevření na Výměra zem. půdy detail  

 Intenzita chovu hospodářských zvířat  

 Normativ spotřeby – pro zobrazení vypočteného normativu. (bude možno zpustit až 
v roce 2020) 

 Export do PDF – možnost vytvoření dokladu v PDF formátu 
 

Podle § 5 Vyhlášky se intenzita chovu hospodářských zvířat pro osobu uplatňující nárok na 
vrácení daně vypočte jako podíl 

a)    počtu hospodářských zvířat, která jsou chována touto osobou, přepočteného na 
velké dobytčí jednotky a  

b)    výměry zemědělské půdy obhospodařované touto osobou 

Spustíte výpočet 
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ad a) Podle § 4 Vyhlášky se určí počet chovaných hospodářských zvířat pro jejich 
jednotlivou kategorii jako aritmetický průměr stavů hospodářských zvířat této 
kategorie evidovaných pro osobu uplatňující nárok na vrácení daně k poslednímu 
dni každého kalendářního měsíce zdaňovacího období, za které se uplatňuje 
nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů. Počet chovaných 
hospodářských zvířat se zaokrouhluje na 2 desetinná místa dolů. 

 
ad b) Podle § 5 Vyhlášky se vypočte výměra zemědělské půdy jako aritmetický 

průměr výměry půdy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce 
zdaňovacího období. Výměra se zaokrouhluje na 2 desetinná místa dolů.  

 

Mechanismus výpočtu čtvrtletní intenzity v jednotlivých krocích: 

 Stanovení aritmetického průměru VDJ za 3 měsíce  

 Stanovení aritmetického průměru výměry za 3 měsíce 

 Výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat jako podíl aritmetického průměru VDJ 
a aritmetického průměru výměry. 

 

Pro přepočet počtu chovaných hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky (VDJ) se použijí 
koeficienty stanovené v příloze č. 2 vyhlášky.  

 

Obrázek 3: Výpočet průměrného počtu VDJ 

 

Stanovení Výměry obhospodařované zemědělské půdy se počítá k poslednímu dni každého 
kalendářního měsíce zdaňovacího období dle kultur z registru LPIS. Je možné si prohlídnout i 
Seznam DPB.  
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Obrázek 4: Výpočet výměry (převzato z LPIS) 

 
Výpočet je možné smazat vybráním řádku a použitím tlačítka Smazat výpočet, pouze v tom 
případě, pokud nebyl vygenerován pdf soubor. Pokud byl soubor vygenerován, tak výpočet již 
není možné smazat. 

2.4. Kontrola a vygenerování PDF dokumentu potřebného pro přiložení 
k žádosti 

Po kliknutí na  ikonu souboru pdf se otevře pdf dokument potřebný jako příloha k žádosti. 
Doporučujeme zkontrolovat počty, zda odpovídají očekávané hodnotě. V případě, že nikoliv 
kontaktujte helpdesk Mze.  
 
 

 

Obrázek 5: Generování pdf dokumentu 

 
 

 Provede vygenerování PDF 

dokumentu.  
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Obrázek 6: Ukázka vygenerovaného podkladu k žádosti 

2.5. Chybové hlášky  

V následující tabulce jsou uvedeny možné chybové hlášky a jejich řešení. 

Popis kontrolní hlášky Řešení 

Služba pro zjištění výměr ze systému LPIS 
vrátila chybu. Farmář zřejmě není 
evidován v LPIS. Intenzitu není možné 
spočítat, intenzitu není potřeba 
dokladovat. 

Ověřit stav půdy evidované  v systému LPIS. 
Pokud je v LPIS evidovaná výměra zemědělské 
půdy, tak kontaktujte Helpdesk MZe 

K výpočtu IDSZR-MMYY-PC byl již 
vygenerován PDF výstup. Výpočet nelze 
smazat. 

Je možné smazat pouze ty výpočty, které ještě 
neměly otevřený (vyexportovaný) soubor pdf. 

 

 


