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839
Pozměňovací návrh poslance Miroslava Kalouska

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
sněmovní tisk 839

1. V části první Čl. I se doplňuje novelizační bod 1, který zní:

„Nadpis § 57 zní: „Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje
pro zemědělskou prvovýrobu, výrobu farmářských výrobků a jejich následný přímý
prodej a rozvoz vlastními dopravními prostředky prvovýrobce na trh“.
2. V části první Čl. I se v § 57 odst. 3 za slova „Zemědělskou prvovýrobou“
doplňují slova „ ,výrobou farmářských výrobků a jejich následný přímý prodej a
rozvoz vlastními dopravními prostředky prvovýrobce na trh“.
3. V části první Čl. I se v § 57 odst. 3 doplňuje písmeno c), které zní:
„c) výroba farmářských výrobků v areálu zemědělské prvovýroby a jejich
následný přímý prodej a rozvoz vlastními dopravními prostředky prvovýrobce
zákazníkům na trh.“
4. V části první Čl. I v § 57 odst. 5 včetně poznámky pod čarou č.69) zní:
„(5) Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených
v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j), se vrací podle chované
velké dobytčí jednotky na 1 hektar69) a zároveň se sjednocují sazby pro
rostlinnou a živočišnou výrobu na zemědělskou farmu ve výši
a) 10 000 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů u zemědělských podniků
s rozlohou zemědělské půdy do 89 ha,
b) 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů u takových zemědělských
podniků s rozlohou zemědělské půdy nad 89 ha, které mají poměr počtu své
chované velké dobytčí jednotky na 1 hektar obdělávané zemědělské půdy do 0,2
(0 – 0,2),
c) 6 600 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů u takových zemědělských
podniků s rozlohou zemědělské půdy nad 89 ha, které mají poměr počtu své
chované velké dobytčí jednotky na 1 hektar obdělávané zemědělské půdy od
0,21 do 0,4 (0,21 – 0,4),
d) 10 000 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů u takových zemědělských
podniků s rozlohou zemědělské půdy nad 89 ha, které mají podíl velké dobytčí
jednotky na 1 hektar obdělávané zemědělské půdy od 0,41 a více.
Výše pevné částky vracené daně ze směsí minerálních olejů uvedených v § 45
odst. 2 písm. c) nebo j) je vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta do ceny
těchto minerálních olejů, snížené o výši daně odpovídající podílu biopaliva ve
směsi. Výrobce farmářských výrobků, který je rozváží na trh, má nárok na
vrácení daně až ve výši 40 000 Kč za měsíc.

p.p.č. č.69)

69) § 2 odst. 1 písmeno c), zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění
pozdějších zákonů,
Nařízení vlády č.76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství, viz příloha č.3,
Nařízení vlády č.75/2015 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č.
79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění
pozdějších předpisů,
Nařízení vlády č.74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na
opatření dobré životní podmínky zvířat,
Nařízení vlády č.72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro
oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními.

Odůvodněni návrhu:

Návrh je motivován snahou podpořit zejména farmyy s
významnou rostlinou a živočisnou výrobou. Proto je do
zákona implentován termín „velká dobytčí jednotka“, který
dosud definují pouze podzákoné nnormy (nařízení vlády).

