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Platné znění novelizovaného ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb.,
o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn:

104/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. dubna 2013
o Státním fondu dopravní infrastruktury
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§2
Účel Fondu
(1) Finanční prostředky, s nimiž Fond hospodaří, lze použít na financování nebo
předfinancování
a) výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy silnic nebo dálnic 1); pro účely
tohoto zákona se silnicemi rozumí silnice I., II. a III. třídy 1a) (dále jen „silnice“),
b) výstavby nebo modernizace drah, s výjimkou lanových drah, které neslouží k
zajišťování dopravní obslužnosti, výstavby nebo modernizace zařízení služeb nebo
oprav, údržby nebo provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení
služeb 2),
c) výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy dopravně významných
vnitrozemských vodních cest 3) nebo movitých nebo nemovitých věcí užívaných za
účelem provozování přístavu ve Spolkové republice Německo ve městě Hamburk,
které jsou ve vlastnictví České republiky nebo které má Česká republika v pronájmu
na dobu delší než 10 let,
d) průzkumných nebo projektových prací anebo studijních nebo expertních činností v
oblasti výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury uvedené v
písmenech a) až c),
e) opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke
zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
f) výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
na místních komunikacích,
g) zavedení nebo provozování systému elektronického mýtného,
h) úhrady koncesionářům podle zákona o pozemních komunikacích nebo nákladů
souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy,
i) nákladů souvisejících s pořízením, zabudováním nebo provozem kontrolních vah
na pozemních komunikacích ve vlastnictví státu,
j) nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením a trváním
věcného břemene k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve
vlastnictví státu, nebo pozemkům sloužícím účelům ochrany nebo údržby dopravní
infrastruktury ve vlastnictví státu,
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k) nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením nebo
trváním věcných břemen k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura
ve vlastnictví kraje, přešlo-li vlastnictví dopravní infrastruktury na kraj ze státu na
základě rozhodnutí ústředního správního úřadu podle zvláštního právního předpisu
11), nebo k pozemkům sloužícím účelům ochrany nebo údržby takové dopravní
infrastruktury,
l) výstavby, modernizace nebo oprav multimodálních překladišť nebo jejich napojení
na dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné
vnitrozemské vodní cesty,
m) výstavby, modernizace, nebo oprav místních komunikací nebo veřejně
přístupných účelových komunikací v místech, kde stavební objekty těchto místních
komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací kříží dálnice, silnice,
celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty,
nebo oprav staveb vodních děl, jimiž bylo v souvislosti s výstavbou, modernizací
nebo opravou dálnice, silnice nebo celostátní nebo regionální dráhy upraveno,
změněno nebo zřízeno koryto vodního toku,
n) nákladů souvisejících s nabytím strojů nebo zařízení nezbytných pro výstavbu,
modernizaci, opravy nebo údržbu dálnic, silnic, celostátních nebo regionálních drah
nebo dopravně významných vodních cest do vlastnictví státu nebo s opravami nebo
provozem takových strojů nebo zařízení, jsou-li ve vlastnictví státu, nebo
o) nákladů souvisejících s vybavením drážních vozidel palubními součástmi systému
řízení a zabezpečení železniční dopravy podle rozhodnutí Evropské komise o
technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a
zabezpečení transevropského železničního systému 12),
p) nákladů souvisejících s vybavením letišť technickými nebo obdobnými prostředky
sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.
___________________
1) § 2 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
1a) § 5 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
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