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Zápis
z 1. části 25. schůze rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala
13. března 2008 v Praze
Čtvrtek 13. března 2008
Přítomni: poslanci podle prezenčních listin.
1. část 25. schůze výboru byla svolána na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 673.
Jednání zahájil v 08:05 hod. předseda výboru B. Sobotka. Přivítal hosty, členy výboru a
dotázal se, zdali má někdo návrh na doplnění programu. Nebyl předložen žádný návrh. Poté navrhl,
aby se schůze řídila následujícím pořadem:
1.

Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Oldřicha Vojíře, Jiřího Hanuše, Pavla
Kováčika, Michala Haška a Zdeňka Macha na vydání zákona, kterým se mění zákon č.
353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk 414)

Pořad schůze byl schválen všemi přítomnými členy výboru (15, 0, 0); výsledky hlasování
viz příloha zápisu č. 1.
1.
Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Oldřicha Vojíře, Jiřího Hanuše, Pavla Kováčika,
Michala Haška a Zdeňka Macha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk 414)
Úvodní slovo přednesl zástupce předkladatelů posl. J. Hanuš: [Od září roku 2007 dochází
k přimíchávání methylesteru řepkového oleje do motorové nafty. Zákon o spotřební dani nepočítá
s tímto přimícháváním a tudíž zemědělci nemohou žádat o vrácení části spotřební daně z takto
namíchaného paliva. Předmětem předložené novely je možnost uplatnit nárok na vrácení části
spotřební daně. Při zpracování novely došlo k chybě, v důsledku níž by byla spotřební daň vracena ve
výši 80%. Z tohoto důvodu byl předložen pozměňovací návrh, kterým se upravuje výše vracené části
spotřební daně z 80% na 60%.].
Zpravodaj posl. M. Doktor v krátkosti zhodnotil projednávanou novelu a předložený
pozměňovací návrh posl. J. Hanuše a doporučil je ke schválení.
Předseda výboru posl. B. Sobotka v rozpravě pouze uvedl, že vracení části spotřební daně
zemědělcům považuje i v současné době za žádoucí a potřebné.
Nejprve bylo kladně hlasováno o pozměňovacím návrhu (16, 0, 0); přehled hlasování je uveden
v příloze zápisu č. 1. Poté se hlasovalo o celém usnesení.
K bodu bylo přijato usnesení č. 422 (16, 0, 0); přehled hlasování je uveden v příloze
zápisu č. 1.
***
Předseda výboru B. Sobotka poděkoval přítomným za spolupráci. 1. část schůze byla ukončena
téhož dne v 08:25 hod.
***
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