Pozměňující návrh poslance Jaroslava Klašky ke sněmovnímu tisku č. 791

ZÁKON
kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém
určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu
dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první
Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. I
V § 5 písm. b) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), ve znění zákona č. 1/2005 Sb. se číslo „9,1“ nahrazuje číslem „20“.

Část druhá
Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury
ČL. II
V § 5 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění
zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., a zákona č. 129/2016 Sb., se za písmeno a)
vkládá nové písmeno b), které zní
„b) částka určená k financování nebo předfinancování modernizace nebo oprav silnic II. a III.
třídy nebo k financování účelu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. k) ve výši minimálně 25 %
příjmů podle §4 odst. 1 písm. c), očekávaných v rozpočtovém roce,“
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

Část třetí
Účinnost
Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Důvodová zpráva
Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným
celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), stanoví příjmy krajů, obcí, Státního fondu dopravní infrastruktury
(dále jen „SFDI“) a nepřímo i příjmy státního rozpočtu, které jsou tvořeny výnosy nebo podíly
na výnosech v tomto zákoně určených daní.
Podle současné úpravy je SFDI výlučným příjemcem celostátního hrubého výnosu daně silniční
a náleží mu 9,1% celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů.
Tyto příjmy, spolu s dalšími, jak jsou určeny v §4 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním
fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SFDI“), užívá
SFDI k financování a předfinancování dopravní infrastruktury v rozsahu, jak je vymezen
v účelu SFDI v §2 odst. 1 zákona o SFDI. Vzhledem k déle přetrvávajícímu podfinancování
oprav a údržby silnic II. a III. třídy financovaných z rozpočtů jednotlivých krajů, které se
promítlo do nedobrého stavu těchto silnic, což ve svém důsledku negativně ovlivňuje celkovou
efektivitu dopravních cest v České republice, se ukázala již v průběhu uplynulých let (2015 a
2016) potřebná finanční intervence ze zdrojů SFDI k sanaci stavu silnic II. a III. třídy.
V souladu se svým účelem tak poskytuje SFDI ze svých příjmů finanční prostředky i
k financování rozvoje, modernizace a oprav silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví krajů.
Výše poskytovaných finančních prostředků ze SFDI pro tento účel je odvislá od jeho
disponibilních zdrojů v konkrétním rozpočtovém roce.
S výjimkou účelově vázaných dotací poskytovaných ze státního rozpočtu pro financování
v rozhodnutí o dotaci specifikovaných projektů dopravní infrastruktury, nejsou v rozpočtu
SFDI výdaje vázány na jednotlivé složky příjmů SFDI. Za současného stavu, kdy je podíl
stabilních a dobře předikovaných zdrojů (podíly na daních, výnosy z poplatků) na příjmové
straně rozpočtu SFDI nedostatečný a výdajová stránka jeho rozpočtu je ve značné míře závislá
na výši dotace dojednané pro SFDI ze státního rozpočtu, se tak vytváří meziroční nestabilita
výdajové stránky rozpočtu SFDI a nelze garantovat při sestavování rozpočtu SFDI v rozsahu
potřebném s ohledem na stav silnic II. a III. třídy finanční prostředky pro jejich rekonstrukci,
modernizaci a opravy.
2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy

Spotřební daň z minerálních olejů představuje ve své podstatě určitou formu výkonového
zpoplatnění a zpoplatnění externalit (znečistění, hluk) pro všechny uživatele, která je hrazena
podle množství spotřebovaného paliva. Výběr této daně, hrazené z více než 70 % uživateli
silniční dopravy, je ale pouze ve výši 9,1 % příjmem SFDI. Historicky do r. 2005 byl příjmem
SFDI podíl 20 % celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů, ale v rámci
převodu silnic II. a III. třídy z vlastnictví státu do vlastnictví krajů došlo ke snížení tohoto podílu
na uvedených 9,1 % a krajům byl tento rozdíl kompenzován v rámci rozpočtového určení jiných
daní. V současné době je 90,9 % hrubého výnosu spotřebních daní z minerálních olejů příjmem
státního rozpočtu. Podíl hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů, který je přímo
směřován do dopravní infrastruktury, je tak diametrálně nižší, než je vybíraná částka této daně
generovaná v rámci dopravy.
S ohledem na nezbytnost zajištění financování silnic II. a III. třídy tak, aby jejich stav odpovídal
normami stanoveným technickým standardům a požadavkům na bezpečnost
a plynulost provozu na těchto silnicích, jeví se potřeným vytvořit zákonnou garanci pro zajištění
odpovídající výše finančních prostředků určených pro tento účel.
SFDI, který v souladu se svým účelem je způsobilým mimo jiné i k možnosti financování silnic
II. a III. tříd, je na druhé straně limitován finančním objemem disponibilních prostředků
tvořených jeho příjmy, jež jsou mu určeny zákonem o SFDI. Jak již bylo uvedeno výše,
problémem je značná vázanost výdajové stránky rozpočtu SFDI na dotacích ze státního
rozpočtu. Je tomu tak i z důvodu, že ačkoli se v průběhu trvání SFDI jeho účel rozšířil, příjmové
zdroje zůstaly beze změny s tím, že ještě v důsledku snížení podílu na hrubém výnosu spotřební
daně z minerálních olejů od r. 2005 došlo k faktickému snížení stabilních zdrojů a k zvýšení
závislosti celkových výdajů SFDI v každém roce na dotacích ze státního rozpočtu, resp. na tom,
v jaké výši podaří dojednat tyto dotace.
Z výše uvedených důvodů je proto potřebné za účelem zajištění financování silnic II. a III. třídy
posílit ty příjmové zdroje SFDI, které nejsou závislé na státním rozpočtu. Jako nejjednodušší
řešení v daném případě se jeví navýšení podílu SFDI na hrubém výnosu spotřební daně
z minerálních olejů na původní výši, jak tomu bylo před rokem 2005, tj. na 20%. Vycházejíc
z příjmů podílu SFDI 9,1% na hrubém výnosu spotřební daně z minerálních olejů, které v roce
2016 činily cca 7,9 mld. Kč, a pro rok 2017 jsou v rozpočtu SFDI plánovány tyto příjmy ve
výši 7,8 mld. Kč, byly by při navýšení podílu na 20% roční příjmy z hrubého výnosu spotřební
daně z minerálních olejů do rozpočtu SFDI ve výši asi 18 mld. Kč. Navýšení těchto příjmů
SFDI oproti stávajícímu stavu by činilo cca 10 mld. Kč. V této částce je zahrnuto i financování
silnic II. a III. třídy, které uskutečňoval SFDI v roce 2004 před snížením jeho podílu na hrubém
výnosu spotřebních daní z minerálních olejů.
Současně s navýšením podílu SFDI na hrubých výnosech spotřební daně z minerálních olejů je
navrhovaná úprava v zákoně o SFDI, která by vázala v rámci každoročního rozpočtu SFDI 25
% příjmů z hrubého výnosu spotřebních daní z minerálních olejů k účelu financování silnic II.
a III. třídy, čímž by se vytvořila garance pro financování těchto silnic v potřebném rozsahu
z rozpočtu SFDI.
3. Cíle navrhované právní úpravy

Navrhovaná úprava směřuje k zákonnému zajištění v každém roce odpovídajícího objemu
finančních prostředků v rámci rozpočtu SFDI pro financování silnic II. a III. třídy. Takové
účelové vázání příjmů umožní vytvořit reálné finanční podmínky pro plánování rekonstrukce,
modernizace a oprav silnic II. a III. třídy s ohledem na potřeby jednotlivých krajů.
4. Zhodnocení navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
Navrhovaná novela je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a je v souladu
s mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách podle čl. 10 Ústavy
České republiky.
5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie a mezinárodními
smlouvami
Pokud jde o vztah navrhované novely k právu Evropské unie, nespadá navrhovaný zákon do
souboru zákonů, které je třeba v rámci Evropské unie upravovat jednotně. Právo Evropské unie
se na danou oblast nevztahuje. Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, se na
danou oblast nevztahují.
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy
Navrhovaná právní úprava je bez dopadu na podnikatelské prostředí, nemá sociální dopady ani
dopady na specifické skupiny obyvatel (osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením,
národnostní menšiny), ani dopady na životní prostředí.
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na rovnost postavení mužů a žen ani na postavení
fyzických osob.

Zvláštní část
K čl. I:
K bodu 1
Dosavadní podíl SFDI na výnosu spotřební daně z minerálních olejů se navyšuje na 20 %
z důvodu potřeby navýšení příjmové stránky rozpočtu SFDI s cílem vytvoření finančních
zdrojů bez vázanosti na státní rozpočet k zajištění finančních prostředků pro financování
rozvoje, modernizace a oprav silnic II. a III. třídy náležícím do vlastnictví krajů
K čl. II:
K bodu 1
Úprava doplňuje jako povinnou součást rozpočtu SFDI stanovení výše výdajů pro financování
silnic II. a III. třídy ve výši minimálně 25 % příjmů z výnosů spotřební daně z minerálních olejů
očekávaných v rozpočtovém roce, pro který se rozpočet SFDI sestavuje. Tím se vytváří

zákonná garance výše finančních prostředků v rozpočtu SFDI vázaných k financování silnic II.
a III. třídy v daném rozpočtovém roce.
K čl. III:
Účinnost zákona je stanovena od 1. ledna 2018, aby v zákoně obsažená úprava mohla být
zohledněna již při sestavování rozpočtu SFDI pro rok 2018.

Navržená změna vyznačena formou revizí v platném znění §5 zákona č. 243/2000 Sb.:
§5
Daňové příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury
Daňové příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury tvoří
a) celostátní hrubý výnos daně silniční,
b) 20 % celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů.

Navržená změna vyznačena formou revizí v platném znění §5 zákona č. 104/2000 Sb.:
§5
Rozpočet a účetnictví Fondu
(1) Fond sestavuje pro každý rozpočtový rok návrh rozpočtu Fondu, který předkládá
prostřednictvím ministra vládě vždy do 30. září. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po
případných změnách, které v něm provede, ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky současně s návrhem státního rozpočtu České republiky. Součástí rozpočtu
Fondu je
a) jmenovitý seznam akcí financovaných z Fondu včetně celkových nákladů akce, částky
rozpočtované pro běžný rok a lhůty realizace akce,
b částka určená k financování silnic II. a III. třídy ve výši minimálně 25% příjmů podle §4 odst.
1 písm. c) očekávaných v rozpočtovém roce,
c) přehled pohledávek a závazků,
d) návrh struktury úvěrů, které hodlá Fond v rozpočtovém roce přijmout, včetně lhůt splatnosti
a limitů úrokové míry,
e) návrh kalendáře splátek jistiny a úroků Fondem přijatých úvěrů.
(2) Fond v návrhu svého rozpočtu stanoví své celkové výdaje jako částku, kterou mu
oznámil příslušný správce kapitoly podle zvláštního zákona.5a) V rámci této částky v něm
stanoví též částku, kterou se bude podílet na financování národního podílu programů nebo
projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
(3) Finanční prostředky Fondu jsou vedeny na účtech u České národní banky. Fond
může zřizovat u jiných bank účty, ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní
cestou prostřednictvím platebních karet. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů
uskutečňovat další výdaje na činnost fondu, jejichž úhradu není možné provést jiným
způsobem.
(4) V průběhu rozpočtového roku mohou být prováděny změny ve schváleném rozpočtu
Fondu
a) výborem Fondu v rámci limitu a podle podmínek stanovených Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu České republiky při schvalování rozpočtu, nebo
b) nad rámec limitu podle písmene a) hospodářským výborem Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.

