Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2005
4. volební období
151.

USNESENÍ
zemědělského výboru
z 53. schůze
dne 14. září 2005
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 946/
Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Ing. Karla Macha,
náměstka ministra zemědělství, zpravodajské zprávě posl. Ing. Pavla Kováčika a po rozpravě
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně
vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 946/
s c h v á l i t ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:
1.
Za bod 1 se vkládá nový bod 2, který zní:
„2. V § 10 odst. 2 se za slova „denaturačního prostředku“ vkládají slova „nebo jiného
minimálního množství denaturačního prostředku“.
2.

K bodu 3: V § 13 odst. 3 se slova „způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem6a)“ zrušují.

3. Za bod 4 se vkládá nový bod 5, který zní:
„5. V § 13 se za odstavec 5 doplňuje nový odstavec 6, který zní:
„(6) Bioetanol je možné používat pouze pro výrobu směsi s minerálním olejem určeným
pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla.“.“.
4. K bodu 6:
V § 17a odst. 3 písm. e) zní:
„e) poruší povinnost uloženou v § 13 odst. 4 nebo 6,“.
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5. Za dosavadní bod 6 se doplňuje nový bod 7, který zní:
„7. V § 21 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f),
které včetně poznámky pod čarou č. 15b zní :
„f)
metody stanovení množství bioetanolu v jednotkách shodných s jednotkami
používanými při výrobě a distribuci motorových paliv,15b)
15b)

Vyhláška č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz
vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.“.

6. Za Čl. I se vkládá část druhá, která zní:
„ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Čl. II
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb. a zákona č. 313/2004 Sb., se mění takto:
1.

V § 54 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 35 až 35c zní:

„(1) U zdaněných minerálních olejů obsahujících líh podle § 45 odst. 2 písm. d) vzniká
nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu. Daň se vrací ve výši
odpovídající množství kvasného zvláštně denaturovaného lihu35) obsaženého v minerálním
oleji, pokud tento líh byl vyroben v rámci přiděleného stanoveného objemu podle zvláštního
právního předpisu35a) na daňovém území České republiky ze zemědělských plodin
vypěstovaných na daňovém území České republiky z certifikovaného osiva35b) uznaného
podle zvláštního právního předpisu35c).
___________________
35)
35a)
35b)
35c)

§ 13 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu.
Nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v
sortimentu motorových benzínů a motorové nafty na trhu České republiky.
§ 2 písm. p) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně
některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
§ 4 zákona č. 219/2003 Sb.“.

2.

V § 54 odstavec 2 zní:

„(2) U zdaněných minerálních olejů obsahujících etyl-terciál-butyl-éter podle § 45 odst.
2 písm. e) výhradně vyrobený z kvasného zvláštně denaturovaného lihu35) za podmínek
uvedených v odstavci 1, vzniká nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného
daňového oběhu. Daň se vrací ve výši odpovídající 45% množství etyl-terciál-butyl-éteru
obsaženého v minerálním oleji. U nezreagovaného lihu při výrobě etyl-terciál-butyl-éteru
obsaženého ve směsi podle § 45 odst. 2 písm. e) zákona, se daň vrací ve výši odpovídající
množství nezreagovaného lihu obsaženému v této směsi.“.
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7.

K bodu 5: V § 17 odst. 3 písm. a) se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „50 000
Kč“.“.

8. Za bod 6 se doplňuje nový bod 7, který zní:
„7. V § 20 odst. 2 se na konci věty doplňují slova „s výjimkou řízení o ukládání pokut (§ 17),
na které se vztahuje správní řád 16).“.
9.

Nově označený Čl. III zní:
„Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou Čl. II, který nabývá
účinnosti dnem, který následuje po dni, kdy Evropská komise vydala souhlasné rozhodnutí ve
smyslu Čl. 88 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského společenství, nejdříve však dnem
1. ledna 2007.“.
II.
p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny.
III.
z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu na schůzi zemědělského výboru.

Miloslava V o s t r á v.r.
ověřovatelka výboru

Ing. Pavel K o v á č i k v.r.
zpravodaj výboru

Ing. Ladislav S k o p a l v.r.
předseda výboru
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