
Pozměňovací a jiné návrhy 

k návrhu Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon 

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 791) 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 592 

z 54. schůze konané dne 19. dubna 2017 (tisk 791/3) 

 

Článek I návrhu zákona zní: 

„Čl. I 

 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona 

č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona 

č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 295/2012 Sb., 

zákona č. 500/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., 

zákona č. 391/2015 Sb., a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty.“. 

 

2. § 4 odst. 2 zní: 

 „(2) Procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna 

(dále jen „ostatní obce“) podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle 

odstavce 1 písm. b) až f) se vypočte jako součet 

a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkově započtené 

výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného 

koeficientem 0,03, 

b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí vyjádřeného v procentech a 

násobeného koeficientem 0,10, 

c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků 

za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,09, 

d) poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů 

postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za ostatní 

obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,78 a dále násobeného 

celkovým procentem, kterým se na část celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 

1 písm. b) až f) podílejí ostatní obce, toto celkové procento se vypočte způsobem 

uvedeným v odstavci 4.“. 
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3. § 4 odst. 5 zní: 

 „(5) Procento, kterým se hlavní město Praha, Plzeň, Ostrava a Brno podílejí na procentní 

části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f) se vypočte jako součet 

a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkově započtené 

výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného 

koeficientem 0,03, 

b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a 

násobeného koeficientem 0,10, 

c) poměru počtu dětí a žáků navštěvující školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků 

za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,09, 

d) poměru násobku příslušného přepočítacího koeficientu uvedeného v příloze č. 3 k tomuto 

zákonu a připadajícího na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu nebo Brno a počtu obyvatel 

hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy nebo Brna k součtu násobků příslušných 

přepočítacích koeficientů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu a počtu obyvatel 

připadajících na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu, Brno a na ostatní obce, vyjádřeného 

v procentech a násobeného koeficientem 0,78.“. “. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 23. května 2017 
 

 

B. Poslanec Roman Kubíček: 

SD 6430 (předložil poslanec Andrej Babiš) 

1. Článek I upravit takto: 

„Čl. I 

 

 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 zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona 

č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 

č. 295/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 

č. 267/2014 Sb., zákona č. 391/2015 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 4 odst. 1 písmeno b) se číslo „21,4“ nahrazuje číslem „23,58“. 

2. V § 4 odst. 2 písmeno c) se číslo „0,07“ nahrazuje číslem „0,11“. 

3. V § 4 odst. 2 písmeno d) se číslo „0,80“ nahrazuje číslem „0,76“. 

4. V § 4 odst. 5 písmeno c) se číslo „0,07“ nahrazuje číslem „0,11“. 

5. V § 4 odst. 5 písmeno d) se číslo „0,80“ nahrazuje číslem „0,76“.“. 
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2. Článek II upravit takto:  

„Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

 1. Při stanovení podílů obcí na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které 

vznikl obcím nárok podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 2. Poprvé se vyhláška podle § 4 odst. 11 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá tak, aby nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2018 s počty 

obyvatel obcí a výměrou katastrálních území obcí k 1. lednu 2017, s počty zaměstnanců k 1. 

prosinci 2016 a s počty dětí a žáků k 30. září 2016.“. 

 

 

C. Poslanec Jaroslav Klaška: 

SD 6446 

ZÁKON 

ze dne …2017 , 

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 „50“. 

  

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 9,1% 

příjmů podle §4 odst. 1 písm. c), očekávaných v rozpočtovém roce,“. 

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e). 
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ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

 

Čl. III 

  

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 

 

 

SD 6447 

 

ZÁKON 

ze dne    2017,  

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). 
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ČÁST TŘETÍ 

Účinnost 

 

Čl. III 

  

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 24. května 2017 

 

 

 

Ing. Věra  K o v á ř o v á  v.r. 

zpravodajka garančního rozpočtového výboru 

 

 

 

Mgr. Václav  H o r á č e k  v.r. 

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
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