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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 2017. 

Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Zásadní připomínky 

Resort Připomínky Závěr 

SMS Sdružení místních samospráv ČR žádá, aby byly ověřeny údaje o počtu dětí 

a žáků, navštěvující předškolní a školní zařízení v obci pro jednotlivé obce. 

Např. obec Pištín (okr. České Budějovice) zřizuje školku, ale její koeficient 

u tohoto kritéria je roven nule.  

Neakceptováno - vysvětleno 

Při stanovení počtu dětí a žáků se pro účely propočtů 

vyhlášky se vychází z dokumentace škol vedené podle 

školského zákona, a to ze stavu k 30. září roku, který 

bezprostředně předchází běžnému roku 

Nejsou zde tedy zahrnuty děti a žáci, kteří budou 

navštěvovat školu, která bude teprve zřízena. 

Zmíněná obec Pištín zřídila školku až k 1. 12. 2016, tj. po 

datu 30. 9. 2016, který zákon o rozpočtovém určení daní 

stanovuje jako rozhodný pro určení stavu počtu dětí a žáků 

ve školách zřizovaných obcemi. 

Český statistický 

úřad 
Připomínka: 

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 

Neakceptováno 

Připomínka Českého statistického úřadu se vztahuje 

k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve 

znění pozdějších předpisů, nikoliv k návrhu vyhlášky 

zaslanému k připomínkám. 
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odůvodnění uvedeného při zavádění základních registrů orgány veřejné moci 

by měly využívat pro svoji činnost právě údaje ze základních registrů. 

Vznesená připomínka je v souladu se závěrem „Analýzy dopadů změny 

zdroje dat o počtu obyvatel na daňové příjmy obcí“ zpracované 

Ministerstvem financí na základě usnesení rozpočtového výboru č. 546 ze 

dne 2. listopadu 2016, jež doporučil jako nejvhodnější zdroj dat o počtu 

obyvatel Základní registr obyvatel. 

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, 2015 a 2016. 

hl. m. Praha V části Hlavní město Praha je uvedena výměra 44 858,9458 ha, zatímco 

podle údajů Českého statistického úřadu výměra k 31. 12. 2016 činila 49 

620,78 ha; vzhledem k tomu, že nelze předpokládat zmenšení výměry v 

takovém rozsahu, tj. o 9,6 %, žádáme o uvedení správnosti údaje.  

Akceptováno 

Údaj byl opraven. Z technických důvodů se do původně 

uváděné rozlohy nezahrnula část výměry týkající se 

zastavěného území. 

Moravskoslezský 

kraj 

Srovnáním údajů o započtených výměrách katastrálních území obcí s údaji 

uvedenými v příloze vyhlášky č. 272/2016 Sb. jsme zjistili, že u téměř všech 

obcí Moravskoslezského kraje (MSK) jsou výměry o značný počet hektarů 

nižší. Celkový rozdíl u obcí v územní působnosti MSK činí mínus 11.099 

hektarů. Za celou ČR je tento rozdíl dokonce mínus 125.183,34 hektarů. 

V příloze uvádíme tabulku srovnání za obce MSK. 

Akceptováno 

Údaj byl opraven. Z technických důvodů se do původně 

uváděné rozlohy nezahrnula část výměry týkající se 

zastavěného území. 

Kontrolou údajů s daty, které má MSK (konkr. odbor školství, mládeže a 

sportu krajského úřadu) k dispozici ze statistického systému Ministerstva 

školství, mládeže a sportu jsme zjistili rozdíl u 12 obcí MSK. V celkovém 

součtu Ministerstvo financí uvádí o 303 dětí a žáků více. Seznam dotčených 

obcí včetně uvedených rozdílů je součástí přílohy tohoto stanoviska.  

Neakceptováno 

Rozdíl je způsoben tím, že u všech uvedených obcí 

v příloze (kromě Vítkova) nebyly krajem zahrnuty děti 

z přípravných tříd ZŠ.  

Ve Vítkově naopak kraj započítal do položky „Žáci 

v nižším stupni víceletých gymnázií“ i žáky 4letého oboru 

gymnázia a žáky vyšších ročníků 8letého oboru gymnázia. 

Liberecký kraj V textu návrhu vyhlášky, v § 4 – (zrušovací ustanovení) je chybně uvedeno 

číslo zrušované vyhlášky jako 274/2016 Sb., správně má být 272/2016 Sb. 
Akceptováno 

Obecné připomínky 

Resort Připomínky Závěr 

Český 

statistický 

1. Český statistický úřad upozorňuje na nesprávně uvedený název 

obce:  

Akceptováno 
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úřad a) 581739 Knínice - v příloze vyhlášky je chybně uvedeno Knínice  

u Boskovic; 

b) 539201 Dolany nad Vltavou – v příloze vyhlášky je chybně uvedeno 

Dolany; 

c) 553921 Mezholezy - v příloze vyhlášky je chybně uvedeno Mezholezy 

(dříve okres Domažlice); 

d) 553930 Mezholezy - v příloze vyhlášky je chybně uvedeno Mezholezy 

(dříve okres Horšovský Týn); 

e) 581429 Březina - v příloze vyhlášky je chybně uvedeno Březina (dříve 

okres Blansko); 

f) 582891 Březina - v příloze vyhlášky je chybně uvedeno Březina (dříve 

okres Tišnov). 

 

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". 

Akceptováno 

2) Upozorňujeme na chybné číslo dosud platné vyhlášky 

č. 272/2016 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních 

částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z 

příjmů. V návrhu nové vyhlášky je v § 4 je uvedeno chybné číslo 

zrušované vyhlášky č. 274/2016 Sb. 

Akceptováno 

 

 

 

V Praze dne 3. srpna 2017 
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