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ZÁKON 

ze dne         2017 

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., a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,“. 

2. V § 4 odstavec 2 zní: 

„(2) Procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna 

(dále jen „ostatní obce“) podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle 

odstavce 1 písm. b) až f) se vypočte jako součet 

a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkově započtené 

výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného 

koeficientem 0,03, 

b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí vyjádřeného v procentech a 

násobeného koeficientem 0,10, 

c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků 

za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,09, 

d) poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů 

postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za ostatní 

obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,78 a dále násobeného 

celkovým procentem, kterým se na část celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 

1 písm. b) až f) podílejí ostatní obce, toto celkové procento se vypočte způsobem uvedeným 

v odstavci 4.“. 

3. V § 4 odstavec 5 zní: 

„(5) Procento, kterým se hlavní město Praha, Plzeň, Ostrava a Brno podílejí na procentní 

části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f) se vypočte jako součet 

a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkově započtené 

výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného 

koeficientem 0,03, 
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b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a 

násobeného koeficientem 0,10, 

c) poměru počtu dětí a žáků navštěvující školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za 

všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,09, 

d) poměru násobku příslušného přepočítacího koeficientu uvedeného v příloze č. 3 k tomuto 

zákonu a připadajícího na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu nebo Brno a počtu obyvatel 

hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy nebo Brna k součtu násobků příslušných 

přepočítacích koeficientů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu a počtu obyvatel 

připadajících na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu, Brno a na ostatní obce, vyjádřeného 

v procentech a násobeného koeficientem 0,78.“.  

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Při stanovení podílů obcí na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které 

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

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

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

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Poprvé se vyhláška podle § 4 odst. 11 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá tak, aby nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2018 s počty 

obyvatel obcí a výměrou katastrálních území obcí k 1. lednu 2017, s počty zaměstnanců 

k 1. prosinci 2016 a s počty dětí a žáků k 30. září 2016. 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
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