Pozměňovací návrh poslance Davida Kádnera k vládnímu
návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2015
(sněmovní tisk 331)
č. kap.

kapitola

Titul a ukazatel státního rozpočtu

Zvýšení v tis.
Kč

Snížení v tis.
Kč

Nedaňové příjmy, kapitálové
322

Min.
průmyslu a
obchodu

příjmy a přijaté transfery – oddíl
495 000

234 Příjmy z využívání
výhradních práv k přírodním
zdrojům

398

Všeobecná
pokladní
správa

Nedaňové příjmy, kapitálové

495 000

příjmy a přijaté transfery

Odůvodnění:

Pozměňovací návrh reaguje na to, že ve státním rozpočtu jsou započítány zvýšené příjmy z
hnědého uhlí. Novela horního zákona, která parametry úhrady z vytěženého nerostu
zvyšuje, je přitom pouze v meziresortním připomínkovém řízení a ještě zdaleka jí neschválila
vláda, natož aby se jí zabýval Parlament. Je zcela jasně proti rozpočtovým pravidlům, aby se
v příjmech počítalo s prostředky, ke kterým ještě zdaleka nejsou schválené zákony. Navíc jde
o snahu si tímto podvůdcem pojistit výsledek přijetí novely, protože pokud tuto věc dnes
schválíme, budou mít ministři financí a průmyslu a obchodu v ruce argument v podobě
státního rozpočtu, který nebude možné přijmout.
Je třeba říci, že si toho již všimli poslanci hospodářského a rozpočtového výboru a
rozpočtovou kapitolu ministerstva průmyslu právě kvůli tomu neschválili. Proto navrhuji,
abychom vyškrtli tyto plánované prostředky ze státního rozpočtu a umožnili tak řádné
projednání horního zákona i přijetí řádného státního rozpočtu bez skrytých faulů na obce
v krajích, které už tak mají těžkou situaci.
V důvodové zprávě k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015 je uvedeno: součástí
ostatních nedaňových příjmů je předpokládané navýšení příjmů z úhrad dobývacího
prostoru a z vydobytých nerostů v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu (+0,5 mld. Kč);
v tabulkové příloze příjmů SR dle druhového třídění jsou v kapitole MPO pod položkou
"příjmy z využívání výhradních práv přírodních zdrojů" uvedeny příjmy ve výši 580 mil. Kč, tj.
jedná se o navýšení o 495 mil.

