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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) 9,1 50 % 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 nebo předfinancování modernizace nebo oprav silnic II. a III. 

třídy nebo k financování účelu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. k) ve výši minimálně 9,0 % příjmů 

podle §4 odst. 1 písm. b), očekávaných v rozpočtovém roce,  

bc) přehled pohledávek a závazků, 

 cd) návrh struktury úvěrů, které hodlá Fond v rozpočtovém roce přijmout, včetně lhůt 

splatnosti a limitů úrokové míry, 

 de)  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 
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 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. 
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