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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK  IV. 

 

Návrh vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 

z příjmů 

 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 9. července 2015. 

Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Zásadní připomínky 

Resort Připomínky Závěr 

Český 

statistický úřad 
Český statistický úřad (dále též „ČSÚ“), v souvislosti se zmocněním 

daným v § 4 odst. 11 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 pozdějších 

předpisů, upozorňuje na nutnost změny tohoto zákona, a to v části 

určení zdroje, z něhož budou čerpány údaje o počtu obyvatel v obcích.  

 

Odůvodnění: 

ČSÚ opakovaně požaduje využívat pro tyto účely údaje ze základního 

registru obyvatel, jehož účel a smysl odpovídá využití pro účely tohoto 

zákona lépe než demografické bilance obcí ČSÚ. Údaje ze základního 

registru obyvatel se také více blíží evidencím obyvatelstva, které jsou 

vedeny obcemi a budou jimi méně často rozporovány. Podle 

odůvodnění uvedeného při zavádění základních registrů orgány veřejné 

moci by měly využívat pro svoji činnost právě údaje ze základních 

registrů. 

 

ČSÚ uplatnil totožnou připomínku týkající se změny zdroje dat pro 

účely zákona o rozpočtovém určení daní již při projednávání novely 

tohoto zákona v srpnu 2011 a při projednávání návrhů vyhlášek v roce 

2012, 2013 a 2014. 

Tuto připomínku považuje ČSÚ z hlediska své působnosti za zvlášť 

odůvodněnou zásadního charakteru. 

Neakceptováno 

Připomínka se vztahuje k zákonu č. 243/2000 Sb., o 

rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, 

nikoliv k vyhlášce. 

Pozn.: 

Ministerstvo financí jedná s Ministerstvem vnitra o použití 

Registru obyvatel jako zdroje dat pro účely rozpočtového 

určení daní. V současné době Registr neumí statistické 

výstupy. 

Dle dopisu Ministerstva vnitra z 25. května 2015 zahájil 

správce dotčeného informačního systému činnosti, které 

v konečném důsledku povedou k jasnému definování zdroje 

dat, ze kterého budou čerpány údaje o počtu obyvatel obcí. 

 

 

 

 

Vypořádání připomínky bylo ze strany ČSÚ 

akceptováno. 
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Obecné připomínky 

Resort Připomínky Závěr 

SMO ČR Nové procentní podíly na zákonem dané části celostátního hrubého 

výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) jsou propočteny na základě 

počtu obyvatel podle bilance obyvatel Českého statistického úřadu k 1. 

lednu 2015. Považujeme za vhodnější využít jako podklad data ze 

základních registrů, které eviduje Ministerstvo vnitra. Tato data 

vykazují vyšší přesnost.  

Neakceptováno 

Připomínka se vztahuje k zákonu č. 243/2000 Sb., o 

rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, 

nikoliv k vyhlášce. 

Pozn.: 

Ministerstvo financí jedná s Ministerstvem vnitra o použití 

Registru obyvatel jako zdroje dat pro účely rozpočtového 

určení daní. 

Ministerstvo 

vnitra 
Obecně nad rámec návrhu 

Upozorňujeme na § 12 odst. 9 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení 

vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, 

o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů, podle nějž 

do rozpočtu šesti nově vzniklých obcí náleží v době od 1. ledna 2016 do 

31. prosince 2017 daňové příjmy ve výši dvojnásobku vypočteného 

podle zákona o rozpočtovém určení daní. Doporučujeme tuto speciální 

právní úpravu do textu, resp. přílohy vyhlášky promítnout. 

 

Neakceptováno 

Připomínka se týká obcí a období, na které se bude 

vztahovat vyhláška, která nabyde účinnosti 1. září 2016 

ČUZK Domnívám se, že není nutné každý rok vydávat celou novou vyhlášku, 

když text samotné vyhlášky se nemění a mění se jen její příloha. Ze 

zmocnění v § 4 odst. 11 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. 377/2007 Sb. a zákona č. 295/2012 Sb., takovýto postup nevyplývá.  

 

Neakceptováno 

I v textu samotné vyhlášky dochází ke změnám, a to 

zejména v §4, který ukončuje platnost staré vyhlášky. 

 

V Praze dne 4. srpna 2015 
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