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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. 
července 2019 s termínem dodání stanovisek do 1. srpna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Doporučující připomínky 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Ke zvláštní části odůvodnění 
1. K § 1 

Doporučujeme na začátek první věty prvního odstavce doplnit 
slovo „Celkové“, neboť podle § 1 návrhu vyhlášky se ve větě první 
přílohy k vyhlášce stanoví celkové procento, kterým se obce, 
s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí 
na části celostátního hrubého výnosu daní. 

2. K § 2 
Doporučujeme z textu odůvodnění vypustit slovo „celkové“ 
v prvním a druhém odstavci a také v těchto odstavcích nahradit 
slovo „ostatní“ slovem „jednotlivé“. Dále doporučujeme v textu 
slova „odstavce 1 písm. b) až f)“ nahradit textem „§ 4 odst. 1 písm. 
b) až f)“.   
Text odůvodnění doporučujeme upravit takto: 
„Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního 
hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f)…“ 
 
Úpravy doporučujeme z toho důvodu, že sloupec 9 přílohy 
vyhlášky obsahuje podle § 2 návrhu vyhlášky procento, kterým se 
jednotlivé obce včetně Prahy, Plzně, Ostravy a Brna podílejí na 
procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle § „§ 4 
odst. 1 písm. b) až f) zákona č.243/2000 Sb. Nejde tedy o obce 
ostatní, tedy ty kromě výše zmíněného hlavního města a 
vyjmenovaných statutárních měst. 

Akceptováno 
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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, 2015, 2016, 2017 2018. 

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. 
Průběžně probíhají jednání mezi MF, MV a Správou 
základních registrů ohledně použití ROB pro účely 
RUD, resp. úpravu funkcionality Registru osob (ROB) 
pro tento účel. 

2. Český statistický úřad upozorňuje na změnu katastrální výměry u 
obcí:  
a) Strýčice v okrese České Budějovice na 63,9024 ha a 
b) Radošovice v okrese České Budějovice na 908,9090 ha. 

Akceptováno 

Sdružení 
místních 
samospráv 

Jedním z klíčových cílů Sdružení místních samospráv České republiky 
je usilovat 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 navzdory dlouhodobému tlaku SMS ČR situace dosud 
zjevně nebyla zcela uspokojivě vyřešena. 
Reálně se disproporce naopak zvětšují, neboť např. podíl Hlavního 
města Prahy na celostátním hrubém výnosu vzrostl oproti loňskému 
roku přibližně o celé 1 %. Nelze navíc opomenout, že velká města 
mají příležitost získávat finanční prostředky ve větší míře i z jiných 

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. 
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zdrojů (zejména místní poplatky, ale i dotace apod.), než je podíl na 
rozpočtovém určení daní. 
Při vědomí, že předložený návrh vyhlášky pouze technicky provádí 
příslušný zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, SMS ČR 
naléhavě apeluje na předkladatele, aby v dohledné době vypracoval 
novelu zákona, jež by zmíněné disproporce zmírnila. 
SMS ČR si zároveň velice váží všech kroků předkladatele v 
posledních letech, které jsou s uvedeným požadavkem v souladu. 

 
 
 
V Praze dne: srpen 2019 
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