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Seminář
k novele zákona o spotřebních daních
– tzv. zelená nafta
Za účasti 65 zemědělců z Ústeckého kraje se konal dne 25.1.2017 v SŠT Most –
Velebudice seminář k novele zákona o spotřebních daních, tzv. ZELENÁ NAFTA“.
Přednášejícími byli pracovníci Celní správy ČR – Celního úřadu pro Ústecký kraj a
to:
 npor. Bc. Romana Bufáková – vedoucí oddělní Daňového z územního
pracoviště v Chomutově a
 por. Jiří Nejedlý, Dis. – referent poradenství a tiskový mluvčí.
Cílem semináře bylo seznámit žadatele s administrativou a zodpovězení dotazů,
týkajících se novely zákona.
Seminář byl hodnocen velmi dobře a vzhledem k tomu, že zatím šlo jen o návrhy,
dohodli jsme se s Celním úřadem na zorganizování dalšího semináře a to:
29. března 2017 od 10,00 hodin opět v SŠT Most – Velebudice.
Pozvánky budou všem účastníkům zaslány včas a budou zveřejněny na stránkách –
www.kisuk.cz
Seminář zorganizovala Okresní agrární komora Most – Informační centrum pro
rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje.
Dále byli účastníci informováni:
- cyklus seminářů – celkem 7 – od 2.2. do 17.3.2017 – jsou zajištěni nejlepší
profesoři a docenti z Mendelovy univerzity v Brně – pozvánky jsou na
stránkách KIS – nahlásit účast - vhodné i pro traktoristy, agronomy,
mechanizátory a ekonomy
-

činnost KIS zrušena – ale OAK Most pokračuje v poskytování informací,
organizování seminářů atd. jako dosud – vyplnit potvrzení o spolupráci, kdo
má zájem zasílat informace a pozvánky na všechny akce

-

sněm AK ČR 16.3.2017 v Olomouci – bude nejen volební, ale i zásadní – rok
2017 se začíná s přípravou nové Společné zemědělské politiky – je třeba, aby
se všichni zapojili – náměty, připomínky, co je třeba řešit s Bruselem

-

Krajské mistrovství v orbě – 22.7.2017 v Hrušovanech na Chomutovsku –
zapojit do orby mladé schopné traktoristy – oráče – vybrat, nahlásit, kdo by se
zúčastnil. Uděláme orbě propagaci.

V Mostě, 25.1.2017
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Příloha:
Vše nové k „zelené naftě“ naleznete zde:
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/mineraly/Stranky/ZN.aspx

Prezentace – Zelená nafta v novém naleznete zde:
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebnidane/mineraly/Zelen%20nafta/ZN_2017_MZe_Ucinek_01.pdf

Fotodokumentace ze semináře 25.1.2017:

