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N á v r h   Z a s t u p i t e l s t v a  Z l í n s k é h o   k r a j e   

 

na vydání zákona  

 

 

 

 

 

ZÁKON 

ze dne …………… 2020, 

kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění 

zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 

Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona  

č. 295/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 

č. 267/2014 Sb., zákona č. 391/2015 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 260/2017 Sb., se 

mění takto: 

1. V § 3 odst. 1 se tečka na konci písmene f) nahrazuje čárkou a vkládají se písmena g)  

a h), která znějí:  

„g) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně silniční, 

h) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních 

olejů.“.  

2. V § 3 odst. 2 zní:  

„(2) Z procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) až h) 

přísluší  

a) Hlavnímu městu Praze 3,183684 %,  

b) každému kraji s výjimkou Hlavního města Prahy jedna třináctina z 10 procent 

procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) až h) 

sníženého o podíl v písm. a),  

c) po odečtení podílu Hlavního města Prahy podle písm. a) a odečtení podílu podle 

písm. b) se procento, jímž se jednotlivé kraje s výjimkou Hlavního města Prahy 

podílejí na výnosu daně, vypočte jako součet  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=171633)



   

2 
 

1. poměru počtu obyvatel kraje k počtu obyvatel všech krajů s výjimkou Hlavního 

města Prahy vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,60, 

2. poměru součtu délky všech silnic II. třídy a III. třídy kraje vyjádřené  

v kilometrech k součtu délky všech silnic II. třídy a III. třídy všech krajů  

s výjimkou Hlavního města Prahy vyjádřené v kilometrech, vyjádřeného  

v procentech a násobeného koeficientem 0,40.“.  

3. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: 

„(4) Při stanovení počtu obyvatel kraje pro účely propočtů podle odstavce 2  

se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České 

republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku. 

 

(5) Při stanovení délky (kilometrů) silnic II. a III. třídy kraje pro účely propočtů podle 

odstavce 2 se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v příslušné 

evidenci zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku.“. 

 

4. V § 5 písmeno a) se slova „celostátní hrubý výnos“ nahrazují slovy „91,08 % 

celostátního hrubého výnosu“. 

 

5. Příloha č. 1 k zákonu č. 243/2000 Sb. se ruší.  

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Při stanovení podílů krajů na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl 

krajům nárok podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, a které nebyly převedeny do rozpočtů krajů přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=171633)




