Pozměňovací návrh poslance Karla Fiedlera k sněmovnímu tisku č. 412, vládnímu
návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
V § 13 písm. a) se za slova „rozpočtů státních fondů,“ vkládají slova „jejichž součástí
není zvýšení daní z příjmů a“.
Odůvodnění:

Předkladatelé tohoto pozměňovacího návrhu sdílí názor, že Česká republika potřebuje
ústavní zakotvení vedoucí k vyšší rozpočtové odpovědnosti. Vládní návrh zákona nelze
považovat za komplexní řešení, které zásadním způsobem omezí chronickou tvorbu
nadměrných rozpočtových schodků. Zároveň ale lze ocenit snahu vlády, že se tímto
problémem chce zabývat a že předkládá příslušné návrhy zákonů.
Předkladatelé tohoto pozměňovacího návrhu vnímají nutnost najít nad zněním zákona
shodu napříč politickým spektrem, a proto přistupují pouze k dílčí změně v návrhu zákona
tak, aby byl co možná nejlépe akceptovatelný pro zákonodárce napříč politickým spektrem.
Pozměňovací návrh má zakázat zvyšování daní z příjmů v případě aktivace rozpočtové
ústavy. Vychází se primárně z toho, že ekonomika státu, která je natolik zadlužená, že je pro
ni nutné spustit mechanismus fiskální brzdy, není v žádném případě schopna unést další
zvyšování daní. Zvyšování daní by sice v krátkém horizontu mohlo zvýšit výběr daní, ale
z dlouhodobého hlediska povede jen ke snížení ekonomické aktivity a tím i k poklesu
daňového inkasa. Předkladatelé tím chtějí dosáhnout toho, že v případě aktivace fiskální
ústavy vláda nesáhne k tomu nejjednoduššímu kroku, kterým je „tupé“ zvyšování daní, ale že
začne realizovat nápravné strukturální kroky, které povedou k dlouhodobě udržitelnému
zdravému vývoji veřejných financí.
Předkladatelé zároveň deklarují, že tímto pozměňovacím návrhem není dotčena obecná
kompetence vlády zvyšovat daně z příjmu a že omezení vyplývající z tohoto návrhu se
vztahují pouze na kroky vlády vynucené fiskální brzdou.

Úplné znění:
§ 13
Při dosažení výše dluhu nejméně 55 % nominálního hrubého domácího produktu se podle
článku 4 ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti upravujícího postup veřejných institucí
uplatní tato opatření
a) vláda schválí a předloží Poslanecké sněmovně návrh a střednědobý výhled státního
rozpočtu a rozpočtů státních fondů, jejichž součástí není zvýšení daní z příjmů a které
vedou k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí; byl-li již návrh zákona
o státním rozpočtu nebo návrh rozpočtu státního fondu předložen bez splnění této
podmínky, vláda takový návrh vezme zpět a neprodleně předloží návrh nový,
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V Praze dne 10. června 2015
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