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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 10. 
července 2020 s termínem dodání stanovisek do 31. července 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Zásadní připomínky 

Resort Připomínky Vypořádání 

FS – FÚ pro 
Pardubický 
kraj 
459 

Příloha k vyhlášce č. XXX/2020 Sb. – sloupec č. 10 – Počet 
zaměstnanců k 1.12.2019 
 
Pardubický kraj – Chrudim – Hodonín – 547794  
Zřejmě nesprávný počet zaměstnanců  
Jedná se o malou obec s počtem obyvatel 79. V našem kraji 
evidujeme 11 zaměstnanců od zaměstnavatelů, kteří mají místní 
příslušnost k FÚ pro Pardubický kraj, v návrhu vyhlášky je uvedeno 
188. Obec je závislá na možnosti pracovních příležitostí v okolních 
obcích. 
Po komunikaci se SFÚ jsme zjistily, že některé firmy (např. KIK 
TEXTIL A NON-FOOD, FORTUNA GAME A.S., AXA ŽIVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA, RM-S FINANCE, S.R.O., PENNY MARKET S.R.O.) 
uvedly tuto obec jako místo výkonu práce zaměstnanců, přičemž 
z našich místních znalostí je zřejmé, že tyto firmy v obci provozovnu 
nemají. 
V ČR existují ještě dvě další obce s názvem Hodonín (581593 – okres 
Blansko, a 586021 – okres Hodonín) – je možné, že došlo 
k nesprávnému vyplnění kódu obce v Příloze č. 1 k Vyúčtování ze 
závislé činnosti na jiných FÚ. 

Akceptováno 

FS – FÚ pro 
Pardubický 
kraj 
459 

Příloha k vyhlášce č. XXX/2020 Sb. – sloupec č. 10 – Počet 
zaměstnanců k 1.12.2019 
 
Pardubický kraj – Chrudim – Kladno - 571580 
Zřejmě nesprávný počet zaměstnanců 

Akceptováno 
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Jedná se o malou obec s počtem obyvatel 257. V našem kraji 
evidujeme 27 zaměstnanců od zaměstnavatelů, kteří mají místní 
příslušnost k FÚ pro Pardubický kraj, v návrhu vyhlášky je uvedeno 
253. 
Po komunikaci se SFÚ jsme zjistily, že některé firmy (např. SETOS 
SPOL. S R.O., DECASPORT S.R.O. – provozovatelem sítě těchto 
prodejen je DECATHLON v ČR) uvedly tuto obec jako místo výkonu 
práce zaměstnanců, přičemž z našich místních znalostí je zřejmé, že 
tyto firmy v obci provozovnu nemají.  
V ČR existuje ještě jedna další obec s názvem Kladno (532053 – 
okres Kladno) – je možné, že došlo k nesprávnému vyplnění kódu 
obce v Příloze č. 1 k Vyúčtování ze závislé činnosti na jiných FÚ. 

FS – FÚ pro 
Pardubický 
kraj 
459 

Příloha k vyhlášce č. XXX/2020 Sb. – sloupec č. 10 – Počet 
zaměstnanců k 1.12.2019 
 
Pardubický kraj – Chrudim – Hlinsko – 571393 
Nesprávný počet zaměstnanců 
Kontrolou počtu zaměstnanců, uvedených v Příloze č. 1 Vyúčtování 
daně z příjmů ze závislé činnosti a pořízených v databázi IS ADIS 
našeho FÚ, byla zjištěna chyba u subjektu PEKLOČERTOVINA s.r.o. 
– firma změnila sídlo z obce Hlinsko (571393) do obce Skuteč 
(572241), přičemž jeho provozovna zůstala v Hlinsku, kde nadále 
zaměstnává své zaměstnance. Zaměstnavatel chybně uvedl v Příloze 
č. 1 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti Skuteč, správně 
mělo být Hlinsko. Jedná se o 155 zaměstnanců, kteří v Hlinsku chybí. 
Bude opraveno do posledního přenosu dat 31.07.2020. 

Akceptováno 

FS – FÚ pro 
Pardubický 
kraj 
459 

Příloha k vyhlášce č. XXX/2020 Sb. – sloupec č. 10 – Počet 
zaměstnanců k 1.12.2019 
 
Pardubický kraj – Chrudim – Skuteč – 572241 
Nesprávný počet zaměstnanců 
Kontrolou počtu zaměstnanců, uvedených v Příloze č. 1 Vyúčtování 
daně z příjmů ze závislé činnosti a pořízených v databázi IS ADIS 
našeho FÚ, byla zjištěna chyba u subjektu PEKLOČERTOVINA s.r.o. 
– firma změnila sídlo z obce Hlinsko (571393) do obce Skuteč 
(572241), přičemž jeho provozovna zůstala v Hlinsku, kde nadále 

 Akceptováno 
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zaměstnává své zaměstnance. Zaměstnavatel chybně uvedl v Příloze 
č. 1 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti Skuteč, správně 
mělo být Hlinsko. Jedná se o 155 zaměstnanců, kteří jsou ve Skutči 
navíc. 
Bude opraveno do posledního přenosu dat 31.07.2020. 

FS – FÚ pro 
Pardubický 
kraj 
459 

Příloha k vyhlášce č. XXX/2020 Sb. – sloupec č. 10 – Počet 
zaměstnanců k 1.12.2019 
 
Pardubický kraj – Chrudim – Chrudim - 571164 
Nesprávný počet zaměstnanců 
Kontrolou počtu zaměstnanců, uvedených v Příloze č. 1 Vyúčtování 
daně z příjmů ze závislé činnosti a pořízených v databázi IS ADIS 
našeho FÚ, byla zjištěna chyba u subjektu A-Z PREZIP A.S. – firma 
uvedla správně obec Chrudim (571164), ale nesprávný kód obce 
576476. Jedná se o obec Lípa nad Orlicí, která je v okrese Rychnov 
nad Kněžnou, místně příslušná FÚ pro Královéhradecký kraj. Jedná 
se o 151 zaměstnanců, kteří v Chrudimi chybí a v obci Lípa nad Orlicí 
jsou navíc. 
Bude opraveno do posledního přenosu dat 31.07.2020. 

Akceptováno 

FS – FÚ pro 
Pardubický 
kraj 
459 

Příloha k vyhlášce č. XXX/2020 Sb. – sloupec č. 10 – Počet 
zaměstnanců k 1.12.2019 
 
Pardubický kraj – Ústí nad Orlicí – Králíky – 580481 
Nesprávný počet zaměstnanců 
Kontrolou počtu zaměstnanců, uvedených v Příloze č. 1 Vyúčtování 
daně z příjmů ze závislé činnosti a pořízených v databázi IS ADIS 
našeho FÚ, byla zjištěna chyba u subjektu FORMPLAST PURKERT, 
S.R. – firma uvedla správně obec Králíky a obec Bystřec, ale kódy 
obcí přehodila. Důsledkem této chyby na obci Bystřec (579971) chybí 
218 zaměstnanců a na obci Králíky (580481) je 218 zaměstnanců 
navíc. 
Tato chyba již byla opravena a bude promítnuta do posledního 
přenosu dat 31.07.2020. 

Akceptováno 

FS – FÚ pro 
Pardubický 
kraj 

Příloha k vyhlášce č. XXX/2020 Sb. – sloupec č. 10 – Počet 
zaměstnanců k 1.12.2019 
 

Akceptováno 
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459 Pardubický kraj – Ústí nad Orlicí – Bystřec – 579971 
Nesprávný počet zaměstnanců 
Kontrolou počtu zaměstnanců, uvedených v Příloze č. 1 Vyúčtování 
daně z příjmů ze závislé činnosti a pořízených v databázi IS ADIS 
našeho FÚ, byla zjištěna chyba u subjektu FORMPLAST PURKERT, 
S.R. – firma uvedla správně obec Králíky a obec Bystřec, ale kódy 
obcí přehodila. Důsledkem této chyby na obci Bystřec (579971) chybí 
218 zaměstnanců a na obci Králíky (580481) je 218 zaměstnanců 
navíc. 
Tato chyba již byla opravena a bude promítnuta do posledního 
přenosu dat 31.07.2020. 

FS – FÚ pro 
Kraj Vysočina 
460 

Příloha k vyhlášce č. XXX/2020 Sb. – sloupec č. 10 – Počet 
zaměstnanců k 1.12.2019 
 
Kraj Vysočina – Třebíč – Třebenice - 591866: 
Pokles o 213 zaměstnanců - u FÚ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - firma v 
úpadku – nepodala vyúčtování DPZ za rok 2019. 

Akceptováno 

FS – FÚ pro 
Kraj Vysočina 
460 

Příloha k vyhlášce č. XXX/2020 Sb. – sloupec č. 10 – Počet 
zaměstnanců k 1.12.2019 
 
Kraj Vysočina – Havlíčkův Brod – Kyjov – 548308: 
Nárůst o 186 zaměstnanců - u FÚ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – ve 
vyúčtování chybně uvedeno číslo obce – dle sdělení ÚP bude 
opraveno 
Správný údaj je 42 zaměstnanců. 

Akceptováno 

FS – FÚ pro 
Kraj Vysočina 
460 

Příloha k vyhlášce č. XXX/2020 Sb. – sloupec č. 10 – Počet 
zaměstnanců k 1.12.2019 
 
Kraj Vysočina – Havlíčkův Brod – Bačkov – 546194: 
Nárůst o 578 zaměstnanců – u FÚ pro Kraj Vysočina – číslo obce ve 
vyúčtování chybně bylo opraveno na správné číslo obce je 568414 – 
Havlíčkův Brod) 

Akceptováno 
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Doporučující připomínky 

Resort Připomínky Vypořádání 

Český 
statistický úřad 

Předložený návrh určuje za jeden ze zdrojů dat pro propočty 
procentního podílu obce na celostátním hrubém výnosu daně 
z přidané hodnoty a daní z příjmů bilanci zpracovanou Českým 
statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ) k 1. lednu 2020. 
ČSÚ upozorňuje na nutnost změny právních předpisů v oblasti 
rozpočtového určení daní v části určení zdroje, z něhož mají být 
čerpány údaje o počtu obyvatel v územněsprávních celcích. 
Pro účely propočtů daňových příjmů je vhodnějším zdrojem dat  
o počtu obyvatel územních samosprávných celků základní registr 
obyvatel, jehož účel a smysl odpovídá využití pro tyto účely lépe než 
demografické bilance obcí ČSÚ. Základní registry jsou určeny jako 
primární zdroj informací pro výkon působnosti orgánů veřejné moci, a 
to zejména se zřetelem na zakotvenou zásadu dobré víry v pravdivost 
údajů vedených v aktuální formě zákonem o základních registrech.  
ČSÚ upozorňuje rovněž na závěr materiálu „Analýza dopadů změny 
zdroje dat o počtu obyvatel na daňové příjmy obcí“ zpracovaného 
Ministerstvem financí v roce 2017 na základě usnesení Rozpočtového 
výboru Poslanecké sněmovny 48. schůze č. 546, ze dne 2. listopadu 
2016, který vyhodnotil jako nejvhodnější zdroj dat o počtu obyvatel 
Základní registr obyvatel. 
1. ČSÚ uplatnil totožnou připomínku týkající se změny zdroje dat  

o počtu obyvatel pro účely výpočtu daňových příjmů již  
při projednávání novely zákona o rozpočtovém určení daní v srpnu 
2011 a následně  v každoročních mezirezortních připomínkových 
řízení k návrhům prováděcích právních předpisů týkajících se 
rozpočtového určení daní.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:  

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. 
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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. 

 
 
 
V Praze dne: 6. srpen 2020 
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