
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Mariana Jurečky, Jany Krutákové, Pavla Bělobrádka a dalších 

na vydání zákona, 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 

(sněmovní tisk č. 440) 

 

Vláda na své schůzi dne 15. dubna 2019 projednala a posoudila návrh zákona, 

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, a zaujala k tomuto návrhu zákona nesouhlasné 

stanovisko, a to zejména z následujících důvodů: 

1. Vláda upozorňuje, že navrhovaným navýšením příjmů Státního fondu dopravní 

infrastruktury by došlo ke snížení příjmů státního rozpočtu ve výši 36 mld. Kč ročně. 

Státní rozpočet s tímto výpadkem nepočítá a bylo by velmi obtížné jej nahradit jiným 

adekvátním finančním zdrojem. 

2. Vláda je toho názoru, že případnou finanční účast státu prostřednictvím Státního fondu 

dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy není vhodné řešit navrhovaným 

způsobem. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury se předkládá 

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, která může v rámci střednědobého 

výhledu určit jak výdajové rámce tohoto fondu, tak rámce objemu prostředků 

na financování uvedené problematiky, a současně tak vymezit určitou stabilitu 

financování. 

3. Vláda upozorňuje, že k financování silnic II. a III. třídy by mělo docházet především 

z vlastních zdrojů krajů a že původně pouze mimořádné a doplňkové prostředky 

ze Státního fondu dopravní infrastruktury krajům na opravy silnic II. a III. třídy jsou 

poskytovány opakovaně několik let. Vláda nemá výhrady k poskytování případných 

dodatečných prostředků ze státního rozpočtu na dofinancování oprav těchto silnic, avšak 

tyto prostředky by měly být uvolňovány krajům až po využití jejich vlastních zdrojů, 

proti čemuž však úprava předloženého návrhu fakticky směřuje.  
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4. Vláda poukazuje na to, že navrhovaná změna zákona o Státním fondu dopravní 

infrastruktury stanovením vázanosti části příjmů z podílu na výnosu spotřební daně 

z minerálních olejů ve prospěch financování silnic II. a III. třídy omezuje možnost 

rozhodování Státního fondu dopravní infrastruktury ohledně efektivnosti alokace 

svěřených prostředků. Podle poznatků vlády se účelové vázání finančních prostředků 

v současné podobě zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury nevyskytuje a 

navrhovaná úprava by tak byla zcela ojedinělá a nevhodná.  
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