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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM

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 ministryně financí dne
11. 7. 2018, s termínem dodání stanovisek do 1. 8. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:

Zásadní připomínky
Resort
GFŘ

Připomínky
V zákonech se již nepoužívají slova „z funkčních požitků“
Odůvodnění vyhlášky – obecná část – třetí odstavec
„Procentní podíly každé obce na určené procentní části
celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a z funkčních požitků podle §4 odst. 1 písm. h),
vychází z počtu zaměstnanců vykázaných v příloze k vyúčtování
daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, kteří měli
místo výkonu práce v dané obci k 1. prosinci roku 2017.“
Odůvodnění vyhlášky – k § 2:
Procento, kterým se každá obec podílí na části výnosu daně
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, se stanoví jako
poměr počtu zaměstnanců, vykázaných v příloze k vyúčtování
daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(povinnost předkládat přílohu je stanovena v §38j odst. 4 zákona
č. 586/1992 Sb. v platném znění), tj. kteří měli místo výkonu
práce v dané obci k 1. prosinci roku 2017, k součtu
zaměstnanců takto vykázaných v jednotlivých obcích České
republiky.“
Předkládací zpráva – třetí odstavec
Procentní podíly každé obce na určené procentní části
celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a z funkčních požitků podle §4 odst. 1 písm. h)
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Vypořádání
Akceptováno. Upraveno
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vychází z počtu zaměstnanců vykázaných v příloze k vyúčtování
daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, kteří měli
místo výkonu práce v dané obci k 1. prosinci roku 2017.“
Předkládací zpráva - čtvrtý odstavec
„Stanovuje na základě údajů zpracovaných Českým statistickým
úřadem, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a na základě
počtu zaměstnanců vykázanému v příloze k vyúčtování daně
z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, nové
procentní podíly každé obce na výnosech určených daní.“
Odůvodnění vyhlášky – k § 2: chybný odkaz u § 38j zákona o Akceptováno. Upraveno
daních z příjmů – je uveden odstavec 4, má být uvedeno „§ 38j
odst. 8 zákona o daních z příjmů a již se v zákonech
nepoužívají slova „z funkčních požitků“„
Příloha vyhlášky
Akceptováno. Upraveno
Chybné datum ve sloupcích č. 5 – 7 a 10, ve kterých má být
správně uvedeno ve sloupci č. 5 – Počet obyvatel k 1. 1. 2018,
sloupci č. 6 – Započtená výměra katastrálních území obce k 1.
1. 2018, sloupci č. 7 - Počet dětí a žáků navštěvujících školu
zřizovanou obcí k 30. 9. 2017 a ve sloupci č. 10 – Počet
zaměstnanců k 1. 12. 2017

Obecné připomínky
Resort
SMS ČR

Připomínky
Sdružení místních samospráv ČR dlouhodobě usiluje o narovnání
disproporcí v příjmech z rozpočtového určení daní mezi čtyřmi
největšími městy na jedné a menšími obcemi na druhé straně. U
příležitosti přípravy prováděcí vyhlášky je nutné konstatovat, že
situace dosud nebyla zcela uspokojivě vyřešena.
Při vědomí, že předložený návrh vyhlášky pouze technicky provádí
příslušný zákon č. 243/2000, o rozpočtovém určení daní, žádá SMS
ČR předkladatele, aby v dohledné době vypracoval novelu zákona, jež
by zmíněné disproporce zmírnila. SMS ČR si zároveň váží všech
dosavadních kroků předkladatele, které jsou s uvedeným požadavkem
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Vypořádání
Neakceptováno.
Připomínka se vztahuje k zákonu č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších
předpisů, nikoliv k návrhu vyhlášky zaslanému
k připomínkám.
Tuto problematiku je možno ze strany SMS ČR
navrhnout na jednání pracovní skupiny k RUD
k řešení.
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MPO, MV, JMK,
MSK, MŠMT

v souladu.
Akceptováno. Upraveno
Chybný popis sloupců v příloze vyhlášky.
ve sloupci 5 – Počet obyvatel k 1. 1. 2018
ve sloupci 6 – Započtená výměra katastrálních území obce k 1. 1.
2018 (ha)
ve sloupci 7 – Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí
k 30. 9. 2017
ve sloupci 10 – Počet zaměstnanců k 1. 12. 2017

Relevantním legislativně-technickým připomínkám bylo vyhověno.
V Praze dne: 2. srpna 2018
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