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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 12. července 2016. 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Zásadní připomínky 
Resort Připomínky Závěr 
Český 
statistický úřad 

1. 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, 2014 a 2015. 
Tuto připomínku považuje ČSÚ z hlediska své působnosti  
za zvlášť odůvodněnou. Uplatněná připomínka má pro ČSÚ 
zásadní charakter. 

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. 
Ministerstvo financí se pokusí apelovat na MV ČR, aby 
avizované činnosti byly co nejvíce uspíšeny. 
ČSÚ souhlasí s vypořádáním připomínky. 
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2. Český statistický úřad upozorňuje na nesprávně uvedený název obce 
581739 Knínice. V příloze vyhlášky je chybně uvedeno Knínice  
u Boskovic. 

Odůvodnění: 
Rozhodnutím Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru  
a kontroly č. j. MV-48691-2/ODK-2015 ze dne 16. dubna 2015, 
které nabylo účinnosti dne 5. května 2015, byl vysloven souhlas   
se změnou názvu obce „Knínice  u Boskovic“ na název obce 
„Knínice“ v souladu s Usnesením zastupitelstva městyse ze dne                 
6. března 2015. ČSÚ proto požaduje upravit název obce 
v souladu s tímto rozhodnutím o změně názvu. 

Tuto připomínku považuje ČSÚ z hlediska své působnosti  
za zvlášť odůvodněnou a má pro ČSÚ zásadní charakter. 

Akceptováno. 
 

Obecné připomínky 
Resort Připomínky Závěr 
Jihomoravský 
kraj 

1) Upozorňujeme na chybný název městyse Knínice, ZUJ 581 739, 
okres Blansko, Jihomoravský kraj, v příloze vyhlášky. V této příloze 
je uvedený chybný název "Knínice u Boskovic". 

Ministerstvo vnitra, jako správní orgán příslušný podle § 27 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodnutím č. j. MV-48691-2/ODK-2015 ze dne 16. 4. 2015, 
které nabylo právní moci dnem 5. 5. 2015, vyslovilo souhlas se změnou 
názvu obce „Knínice u Boskovic“ na nový název obce „Knínice“, o 
kterém rozhodlo zastupitelstvo městyse Knínice u Boskovic usnesením 
č. 3 bod 3. 2. ze dne 6. 3. 2015. 
2) Upozorňujeme na chybné číslo dosud platné vyhlášky č. 213/2015 

Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech 
celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z 
příjmů, ve zvláštní části odůvodnění návrhu vyhlášky. V komentáři 
k § 4 je uvedeno chybné číslo vyhlášky č. 213/2016 Sb. 

Akceptováno. 
 

 
V Praze dne 3. srpna 2015 
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