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1 Úvod 

V současné době v České republice rozlišujeme dva typy územních samo-

správných celků, a to základní (obce), vyšší územní samosprávné celky (kraje). Na 

území České republiky existuje zhruba 6 250 obcí a 14 krajů, na jejichž hospodaření má 

vliv způsob rozdělování daňových příjmů. Výši jednotlivých daňových příjmů 

plynoucích do rozpočtů územních samosprávných celků určuje zákon č. 243/2000 Sb.,  

o rozpočtovém určení daní. Ministerstvo financí České republiky prováděcími 

vyhláškami k tomuto zákonu stanovuje všem obcím podíly na příslušných výnosech 

daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. 

Bakalářská práce bude zaměřena na téma územních samosprávných celků České 

republiky a jejich financování. Předmětem této práce také bude zjistit výši sdílených 

daňových příjmů plynoucích do rozpočtů obcí před a po reformě zákona o rozpočtovém 

určení daní. 

Cílem bakalářské práce je porovnání starého a nového rozpočtového určení daní. 

Tedy rozpočtové určení daní do 31.12.2012 a od 1.1.2013 kdy došlo ke změně zákona  

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

celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). K dosažení cíle 

se bude vycházet ze statistických údajů zveřejněných Ministerstvem financí České 

republiky a Českou daňovou správou. Bude použita metoda deskripce a komparace. 

Tato práce se skládá z pěti částí. První a poslední část tvoří úvod a závěr. Ve 

druhé části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se tématu způsobu financování 

územních samosprávných celků. Bude zde popsáno, jak tyto územní celky hospodaří. 

Část této kapitoly se bude zabývat problémem zadluženosti obcí, kterých v posledních 

letech přibývá. 

Třetí část se bude věnovat samotnému rozpočtovému určení daní, ale také tu 

bude zmíněno téma daňové správy, která také v letošním roce prochází reformou. V této 

kapitole jsou uvedeny „novinky“, které souvisí s reformou rozpočtového určení daní, 

ale i s daňovou reformou. Jednou z novinek je například povinnost územních 

samosprávných celků zřídit si účet u České národní banky. 

Čtvrtá část se bude snažit vysvětlit způsob výpočtu podílu obce na sdílených 

daních před a po reformě. Pomocí příkladů bude znázorněn vývoj procentního podílu na 
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sdílených daních mezi roky 2012 a 2013. Poté bude následovat porovnání starého  

a nového rozpočtového určení daní v rámci celé České republiky. 
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2 Způsob financování územních samosprávných celků 

Kapitola obsahuje stručný nástin toho, co jsou územní samosprávné celky  

a jejich členění na základní a vyšší. Každému typu samosprávy je pak věnována určitá 

část v této kapitole, ve které budou zmíněny jejich charakteristiky. Je zde zahrnuta  

i současná právní úprava postavení samosprávných obcí a krajů. Dále bude popsáno 

hospodaření těchto územních samospráv v České republice. Část kapitoly se zabývá 

příjmy a výdaji, které jsou zahrnovány do územních rozpočtů. Na závěr se tato kapitola 

věnuje tématu zadlužení územních samosprávných celků, ke kterému v současné době 

dochází stále častěji. Také se okrajově zmíní o možnostech dopadu zadlužení územních 

samospráv. 

 

2.1 Charakteristika územních samosprávných celků 

K vykonavatelům státní správy patří kromě státu i další subjekty, které 

prostřednictvím svých orgánů vykonávají státní správu v přenesené působnosti. Vzniká 

tak členění veřejné správy na státní správu a samosprávu. Samospráva zahrnuje místní 

samosprávu a samosprávu v přenesené působnosti (např. stavební úřad). Samospráva je 

nezávislá, státní správě nepodřízená, zaměřená na řešení vlastních záležitostí skupin 

občanů. Samospráva je vykonávána vlastním jménem, na vlastní odpovědnost  

a vlastními prostředky. Na rozdíl od státní správy je zastupitelstvo místních samospráv 

vytvořeno zcela jiným způsobem, a to principem volebním. Jednotlivé zastupitele 

místní samosprávy volí občané dané místní samosprávy demokratickou většinou. Lidé 

volí své zástupce, které dobře znají a mají k nim důvěru. Zatímco pro státní správu je 

typický princip jmenovací (např. jmenování ministrů do jejich funkcí). Stát na 

samosprávu dohlíží z pohledu zákonnosti jejích rozhodnutí. 

Podle Ústavy České republiky, zákona č. 1/1993 Sb., hlavy sedmé, jsou územní 

samosprávné celky charakterizovány jako územní společenství občanů, která mají právo 

na samosprávu. Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které 

mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Stát může zasahovat 

do jejich činnosti, pokud to vyžaduje ochrana zákona. V současnosti se Česká republika 

člení na dva typy územních samosprávných celků: 

- základní územní samosprávné celky – obce, 

- vyšší územní samosprávné celky – kraje. 
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Z hlediska členění samosprávy v České republice existuje dvoustupňový systém, 

nejedná se ale o nadřízenost a podřízenost, protože každý územní samosprávný celek 

má své vlastní kompetence. Základním znakem obce a kraje je tedy vedle vlastního 

území, společenství občanů a práva na samosprávu i ekonomická nezávislost. 

 

2.1.1 Obec 

Obec tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území dané obce, toto území 

má však jedno nebo více katastrálních území. Každá část území České republiky je 

součástí území některé obce. To platí s výjimkou uvedenou v zákoně o zajišťování 

obrany České republiky č. 222/1999 Sb. (§ 73 - území Vojenských újezdů Boletice, 

Brdy, Březina, Hradiště a Libavá). 

Jak uvádí zákon o obcích č. 128/2000 Sb., obce patří mezi základní subjekty 

územní samosprávy. Dále zákon o obcích uvádí, že jsou veřejnoprávní korporací, mají 

vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Povinností obce je mimo jiné 

pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec je tvořena obyvatelstvem, které 

společně využívá vymezené území v hranicích obce, dále pak je tvořena samosprávou 

veřejných záležitostí. 

Rozhodující pravomoc v obci má zastupitelstvo. Počet členů zastupitelstva je 

závislý na počtu obyvatel v dané obci a na velikosti jejího územního obvodu. Pavlásek  

a Hejduková (2010) uvádí, že zastupitelstvo obce má povinnost zřídit finanční  

a kontrolní výbor. Hlavní funkcí finančního výboru je realizace kontroly hospodaření 

s majetkem a finančními prostředky obce. Kontrolní výbor zabezpečuje kontrolu 

činnosti výkonných orgánů obce. Výkonným orgánem je rada obce, v jejímž čele stojí 

starosta a jeho zástupci. Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku, 

který může vzniknout nebo být zrušen jen ústavním zákonem. Zákon o obcích rozlišuje 

tyto základní druhy obcí: 

- obce, 

- města, 

- městysy, 

- obce s pověřeným obecním úřadem, 

- obce s rozšířenou působností, 
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- statutární města, 

- hlavní město Praha. 

 

2.1.2 Kraj 

Podle zákona o krajích č. 129/2000 Sb., je kraj typem vyššího územního 

samosprávného celku. Je územním společenstvím občanů, které pečuje o komplexní 

rozvoj svého území. Má právo na samosprávu a disponuje vlastním majetkem. Mezi 

základní znaky, kterými je kraj vymezen, patří území, občané a působnost. 

Provazníková (2009) uvádí, že v České republice převažují malé obce, z tohoto důvodu 

se nejen pro účely dělení výnosu některých daní do rozpočtů obcí v letech 2001-2007 

vytvořilo čtrnáct krajů, z nichž každý má své krajské město. Se vznikem vyšších 

územních celků se hlavní město Praha stalo samostatným krajem. Rozhodovacím 

orgánem kraje, stejně jako tomu je u obcí, je zastupitelstvo. Výkonným orgánem je rada 

kraje, jejímiž členy jsou hejtman, jeho náměstci a další členové rady. Podle Pavláska  

a Hejdukové (2010) je kraj veřejnoprávní korporací, právnickou osobou, která má 

vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Kraj vždy musí zřídit finanční  

a kontrolní výbor a také výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. Mezi největší 

úkoly finančního výboru patří realizace kontroly nad hospodařením a využitím dotací, 

které poskytl kraj ze svých prostředků jednotlivým obcím. 

Rozdělení České republiky pouze na kraje vstoupilo v platnost od počátku roku 

2002. Před tímto datem bylo území státu rozděleno na okresy a kraje. K 31. prosinci 

2002 ukončily okresní úřady svoji činnost a všechny jejich kompetence přešly od  

1. ledna 2003 na krajské úřady, správní úřady a nově vzniklé obecní úřady s rozšířenou 

působností. 

 
2.1.3 Současná právní úprava postavení samosprávných obcí a krajů 

Vymezení územní samosprávy v České republice je zakotveno v hlavě první,  

čl. 8 a zejména v hlavě sedmé, čl. 99 Ústavy České republiky (dále i články 100 a 101). 

Ústava nevymezuje počet ani velikost samosprávných obcí a krajů, to ponechává dalším 

právním předpisům. Kraje byly zřízeny k 1. lednu 2000 zákonem č. 347/1997 Sb.,  

o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, jejich postavení ve státě pak 

upravil zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Právní postavení obcí a statu-
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tárních měst modifikuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zvláštní 

postavení hlavního města upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 

K 31. prosinci 2011 bylo v České republice 6 250 obcí. Podle druhu obecního 

úřadu a rozsahu přenesené státní správy lze obce dělit na tři typy: 

I. obce bez zvláštního obecního úřadu, které lze dále členit na tyto subtypy: 

- obec s matričním úřadem (celkem 1 230 obcí), 

- obec se stavebním úřadem (celkem 618 obcí), 

II. obce s pověřeným obecným úřadem (celkem 388 obcí). Upraveno v §§ 61  

a 64 zákona č. 128/2000 Sb., a zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 

s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, 

III. obecní úřad obce s rozšířenou působností (největší rozsah přenesené státní 

správy, celkem 205 obcí). Upraveno v §§ 61, 66, 66a) zákona č. 128/2000 

Sb., a zákonem č. 314/2002 Sb. 

 

2.2 Hospodaření územních samosprávných celků 

Provazníková (2009) uvádí, že územní samosprávné celky k výkonu státní 

správy v přenesené působnosti a k zabezpečení financování sociálně ekonomického 

rozvoje svého území sestavují svůj rozpočet. Tyto rozpočty můžeme označit jako 

decentralizované peněžní fondy, ve kterých jsou zahrnovány jak příjmy, které obec 

(kraj) získá na základě jejich přerozdělení v rozpočtové soustavě, tak příjmy vytvořené 

z vlastní činnosti samosprávného celku. 

Hospodaření obcí a krajů podléhá povinnému auditu dle zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení jeho ustanovení má za následek udělení 

sankce, kterou musí obec nebo kraj zaplatit do státního rozpočtu. Podle zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích, hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok přezkoumává 

Ministerstvo financí. Ministerstvo však může přezkoumáním hospodaření kraje pověřit 

Generální finanční ředitelství nebo finanční úřad. Na hospodaření obcí má podstatný 

vliv způsob rozdělování daňových příjmů v rámci rozpočtové soustavy – tzv. 

rozpočtové určení daní a lhůty převádění daňových příjmů do rozpočtu obce – zákon  

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

celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). 
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2.2.1 Rozpočet územních samosprávných celků 

Jak uvádí Provazníková (2009) a Peková (2011), územní rozpočet neboli 

finanční plán je pro obce (kraje) základním výkazem, podle kterého během 

rozpočtového období hospodaří. Finanční plán by měl sloužit k tomu, aby obce (kraje) 

byly schopné platit své závazky. Rozpočtový rok je v České republice shodný 

s kalendářním rokem. Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, se při zpracování finančního hospodaření územní samosprávné 

celky řídí ročním rozpočtem (finančním plánem) a vycházejí z rozpočtového výhledu. 

Jak uvádí Provazníková (2009) územní rozpočet je tokovou veličinou, to 

znamená, že na příslušném příjmovém a výdajovém účtu nikdy není stav 

rozpočtovaných příjmů a výdajů, protože v rozpočtovém období se z došlých příjmů 

plynule uhrazují výdaje. Během rozpočtového období tudíž běžně dochází k časovému 

nesouladu mezi vývojem příjmů a vývojem výdajů příslušného územního rozpočtu. 

Územní rozpočet se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný. Kladný zůstatek 

finančních prostředků hospodaření obcí (krajů) se převádí do dalšího roku, může být 

například využit ke krytí rozpočtových výdajů. Záporný zůstatek hospodaření může být 

vyrovnán z rezerv vytvořených v minulosti nebo z návratných finančních prostředků, 

což vede k zadlužení a k problémům se splácením dluhu. 

 

2.3 Příjmy a výdaje územních rozpočtů 

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

mezi hlavní vlastní příjmy rozpočtu obce patří příjmy z vlastního majetku  

a majetkových práv, příjmy z vlastní činnosti, příjmy z místních poplatků nebo dotace 

z rozpočtu kraje a další. Podle Pekové (2011) mezi příjmy rozpočtu krajů patří 

například sdílené daně rozpočtově určené zákonem, příjmy z hospodaření s vlastním 

majetkem nebo přijaté peněžní dary a příspěvky a další. Struktura příjmů ovlivňuje míru 

finanční soběstačnosti obcí. Mezi obcemi jsou však značné rozdíly v tomto ukazateli, 

zejména mezi malými obcemi a velkými městy. 

Výdaje z rozpočtu obce se hradí podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, například závazky vyplývající pro obec z plnění 

povinností uložených jí zákony nebo výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které 

je obec pověřena zákonem. Z rozpočtu kraje se hradí podle již citovaného zákona 
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například výdaje na činnost orgánů kraje v jeho samostatné působnosti, zejména výdaje 

spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, dotace do rozpočtů obcí v kraji a další. 

Z výdajů obcí (krajů) se poskytují úhrady na zabezpečení veřejných statků 

různým neziskovým organizacím ve veřejném sektoru (např. v oblasti vzdělávání, 

sociálních služeb). Výdaje rozpočtu kraje souvisejí jak se samosprávnými aktivitami, 

tak i s výkonem státní správy na území kraje. 

 

2.3.1 Druhy příjmů 

Rozlišujeme čtyři skupiny příjmů a to: daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté 

dotace, jak je uvedeno v příloze č. 1. 

 
Daňové příjmy 

Peková (2011) uvádí, že daňové příjmy tvoří největší podíl na celkových 

příjmech rozpočtu obcí a druhý největší podíl na celkových příjmech rozpočtu v případě 

krajů. Jedná se o příjmy z daně z nemovitostí, daně z příjmů fyzických osob, daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daně z příjmů 

fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, daně z příjmů právnických osob, 

daně z přidané hodnoty, výnosů z loterií a her, z místních poplatků a správních poplatků 

v rámci přenesené působnosti. 

 

Nedaňové příjmy 

Podle Provazníkové (2009) jsou nedaňové příjmy takové, u kterých mají územní 

samosprávy možnost ovlivnit svým rozhodnutím strukturu i výši těchto příjmů. Patří 

sem například příjmy z vlastního podnikání, uživatelské poplatky, příjmy z vlastní 

správní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, sankční příjmy (pokuty) a ostatní. Mezi 

uživatelské poplatky mohou patřit například poplatky za parkování, za stravování ve 

školní jídelně, pokud je občané platí přímo obci. 

 

Kapitálové příjmy 

Jak uvádí Peková (2011), vlastní kapitálové příjmy získávají územní 

samosprávné celky z prodeje svého majetku. Obce mohou prodat majetek, který 

dlouhodobě nepotřebují. U krajů jsou tyto příjmy velmi nízké, protože většinou nemají 

dlouhodobě nepotřebný majetek, a proto nemohou nic prodat. Tím, že obec (kraj) prodá 
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nepotřebný majetek, získá jednorázový příjem do svého rozpočtu. Tento příjem by měl 

být využit na financování veřejného sektoru. Dále do této skupiny mohou patřit 

sponzorské dary na pořízení investic, ty jsou ale méně časté. 

 

Přijaté dotace 

Peková (2011) uvádí, že rozlišujeme dotace nárokové a nenárokové. 

Neinvestiční dotace, které se dále člení na účelové a neúčelové. Dále pak rozlišujeme 

ještě investiční dotace a dotace z fondů Evropské unie. V současné době jsou obcím 

(krajům) poskytovány tyto dotace: schválené zákonem o státním rozpočtu, dotace 

z kapitoly Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, dotace z rezortních kapitol, ze 

státních fondů. Za běžnou (neinvestiční) dotaci může být považován příspěvek 

k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy, na výkon státní správy 

pro hlavní město Prahu, dotace na financování vybraných veřejných statků, na vybraná 

zdravotnická zařízení, účelová investiční dotace na domy s pečovatelskou službou nebo 

na výkon zřizovatelských funkcí. Mimořádnou dotací může být použití rezerv státního 

rozpočtu. 

Na financování investic obce používají vlastní příjmy a dále získávají 

nenávratné účelové investiční dotace ze státního rozpočtu, v menší míře i ze státních 

fondů. U malých obcí jsou významné investiční dotace poskytované v rámci Programu 

obnovy venkova. 

 

2.3.2 Druhy výdajů 

Podle Provazníkové (2009) se výdaje územních samosprávných celků 

z ekonomického hlediska dělí na běžné výdaje a kapitálové výdaje (viz příloha č. 2). 

Výdaje se mohou také členit například na výdaje na financování vlastní činnosti, výdaje 

na splácení úvěrů a další. Dále se mohou výdaje dělit: 

- podle infrastruktury na ekonomické a sociální, 

- podle funkcí veřejných financí na alokační (na zajišťování veřejných statků), 

redistribuční a stabilizační, 

- podle rozpočtového plánování na plánované a neplánované. 
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Běžné výdaje 

Běžné výdaje podle Pekové (2011) tvoří v průměru zhruba dvě třetiny celkových 

výdajů. Rozhodující skupinou výdajů rozpočtů obcí jsou běžné výdaje související 

s financováním neinvestičních nákladů na zabezpečení veřejných statků. 

Peková (2011) ve vazbě na Provazníkovou (2009) řadí s odkazem na 

rozpočtovou skladbu územních samosprávných celků mezi běžné výdaje: 

- neinvestiční výdaje (platby za provedenou práci, povinné pojistné, nákup 

zboží a služeb, úroky, poskytované zálohy a výdaje na nákupy), 

- neinvestiční transfery (transfery veřejným rozpočtům, neziskovým 

organizacím, vlastním fondům, podnikatelským subjektům a do zahraničí), 

- neinvestiční půjčky (ve stejném členění jako u transferů). 

 

Kapitálové výdaje 

Podle Pekové (2011) kapitálové výdaje tvoří zhruba jednu třetinu výdajů, a to 

zejména na pořízení reálných investic v lokálním veřejném sektoru. 

Peková (2011) ve vazbě na Provazníkovou (2009) řadí s odkazem na 

rozpočtovou skladbu územních samosprávných celků mezi kapitálové výdaje: 

- investiční výdaje (investiční nákupy, nákupy akcií a podílů), 

- investiční transfery (ve stejném členění jako u neinvestičních transferů), 

- investiční půjčky (ve stejném členění jako u neinvestičních transferů). 

 

2.4 Zadlužení územních samosprávných celků 

V posledních letech v České republice přibývá hlavně malých obcí, které nejsou 

schopny hradit své závazky, a proto se zadlužují. Toto zadlužení má dopad na celkový 

veřejný dluh České republiky. Provazníková (2009) uvádí, že Ministerstvo financí 

sleduje zadlužení obcí díky usnesení vlády ČR č. 1395 ze dne 12. listopadu 2008,  

o monitoringu hospodaření obcí. Každoročně od roku 2008 Ministerstvo financí provádí 

výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce. 

Součástí výpočtu jsou údaje z účetních i finančních výkazů. Mezi informativní 

ukazatele patří: 

- počet obyvatel, 
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- příjem celkem, 

- úroky, 

- uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků, 

- dluhová služba celkem, 

- ukazatel dluhové služby (v %), 

- rozvaha aktiv a pasiv, 

- cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci, 

- stav na bankovních účtech, 

- úvěry a komunální obligace, 

- přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy, 

- zadluženost celkem, 

- podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijatých návratných finančních 

výpomocích (v %), 

- zadluženost na jednoho obyvatele, 

- oběžná aktiva a krátkodobé závazky. 

Mezi monitorující ukazatele patří: 

- podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým 

aktivům (v %), 

- celková likvidita. 

V současné ekonomické situaci, kdy je systém veřejných financí deficitní, je 

nárůst zadluženosti územních samosprávných celků nežádoucí. K zadlužení obce může 

dojít vlivem neschopnosti splácet poskytnuté bankovní úvěry, návratné finanční 

výpomoci nebo půjčky ze státního rozpočtu a ze státních fondů. 

Podle Provazníkové (2009) v České republice stát sice za závazky obcí a krajů 

neručí, ale v reálné praxi lze jen stěží předpokládat bankrot obce. Řešením je přidělení 

většího objemu dotací ze státního rozpočtu, poskytnutí nenárokových individuálních 

účelových dotací a povolení emise místních obligací Ministerstva financí České 

republiky. 
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V České republice neexistuje právní úprava toho, jak by měly obce postupovat 

při řešení situace, kdy nejsou schopny dostát svým závazkům. Proto by určitým 

východiskem mohlo být zavedení zákona o bankrotu územních samospráv, který by 

přesně vymezil, jak by se dala řešit platební neschopnost územních samosprávných 

celků. 

 

2.5 Dílčí shrnutí 

V této kapitole byly vysvětleny základní charakteristiky územních samo-

správných celků, jejich členění a jejich současná právní úprava. Územní samosprávné 

celky se člení na dva typy – obce a kraje. Obcí je v České republice zhruba 6 250, krajů 

je od nové právní úpravy, platné od 1. ledna 2002, celkem 14. Právní vymezení vychází 

z Ústavy ČR, ze zákona o obcích a ze zákona o krajích. Oba územní celky hospodaří dle 

schváleného rozpočtu, jehož příjmová i výdajová část byla v textu kapitoly podrobně 

rozvedena. Další část této kapitoly byla věnována problému zadluženosti územních 

samosprávných celků, která poslední dobou nabývá na významu. Bylo zde uvedeno, jak 

ministerstvo financí sleduje zadlužení obcí prostřednictvím výpočtu soustavy 

informativních a monitorujících ukazatelů a možné vyrovnání vzniklého deficitu. 
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3 Legislativní vymezení rozpočtového určení daní 

        a daňové správy 

V této kapitole bude popsáno, co je rozpočtové určení daní. Také zde bude 

uvedeno, jak se změní rozpočtové určení daní od 1. ledna 2013. Dále tu bude ukázáno, 

jaký podíl z vybraných daní se přerozděluje obcím a krajům a kolik z těchto vybraných 

daní zůstává ve státním rozpočtu. Bude zde naznačen způsob, kterým se určuje 

přerozdělení daní mezi územními samosprávnými celky. V kapitole bude zmíněna 

změna týkající se zákona o loteriích a jiných podobných hrách, jež by měla do státního 

rozpočtu a rozpočtu obcí celkově přinést zhruba sedm miliard Kč. Bude tu zmíněna 

novinka – povinnost zřizovat účet u České národní banky, stanovená reformou 

rozpočtových pravidel. V další části bude kapitola zaměřena na oblast daňové správy, 

kde budou popsány její výkonné orgány i to, jak se jich dotknou legislativní změny, 

které vstoupily v platnost počínaje rokem 2013. Bude zde například popsáno, jak je po 

novele upraveno postavení stávajících orgánů finanční správy a také zde budou uvedeny 

nově vzniklé instituce. 

 

3.1 Rozpočtové určení daní 

Se vznikem České republiky v roce 1993 souvisí nové rozpočtové určení daní  

a současně i obnovení územní samosprávy. Zákon o rozpočtovém určení výnosů 

některých daní územním samosprávným celkům byl od té doby již několikrát 

novelizován. Poslední změna proběhla 1. ledna 2013. Netolický (2008) uvádí, že 

podstatou rozpočtového určení daní je ovlivnění finanční nezávislosti obcí na státu. 

Výhodou může být například to, že využití daňových příjmů není účelově vázáno nebo 

že o užití těchto příjmů rozhodují samotné orgány obce. 

Kadečka (2012) uvádí, že obce a kraje sdílejí některá procenta z národního 

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

samosprávným celkům a některým státním fondům, určuje výši jednotlivých daňových 

příjmů plynoucích přímo do rozpočtů územních samosprávných celků. Prováděcími 

vyhláškami k zákonu o rozpočtovém určení daní Ministerstvo financí dvakrát v roce 

stanovuje každé z obcí podíl na příslušných výnosech daně z přidané hodnoty a daní 

z příjmů. 



18 

DPH 
(celostátní výnos) 

8,29 % 
kraje 

19,93 % 
obce 

71,78 % 
SR 

Daň z příjmů právnických osob 
(bez daně placené obcemi a kraji) 

8,92 % 
kraje 

21,4 % 
obce 

69,68 % 
SR 

Daň z příjmů právnických osob 
(z daně placené obcemi a kraji) 

100 % - daně 
placené kraji 

100 % - daně 
placené obcemi 

100 % 
obce 

Daň z nemovitostí 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 
(celostátní výnos) 

 

8,92 % 
kraje 

21,4 % 
obce 

69,98 % 
SR 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
(celostátní výnos) 

 

8,92 % 
kraje 

21,4 % 
obce 

1,5 % 
obce 

68,18 % 
SR 

Daňové příjmy patří mezi nejdůležitější zdroje finančních prostředků pro obce. 

Bez toho by obce nemohly financovat svůj chod a pokrývat tak veškeré náklady spojené 

s veřejnou správou. 

Důležitou součástí rozpočtového určení daní je rozlišení daní na sdílené  

a svěřené. Sdílené daně jsou takové daně, jejichž výnos je procentuálně rozdělen mezi 

jednotlivé veřejné rozpočty. To znamená, že do rozpočtu obce plyne pouze podíl na 

celostátním výnosu daně. Patří sem například daň z přidané hodnoty, kdy z celostátního 

výnosu daně plyne do rozpočtu obce pouze 21,4 %. Podle Provazníkové (2009) se tak 

snižují rozdíly mezi jednotlivými územními samosprávami. Svěřené daně tvoří výnos 

příslušné daně, který směřuje do konkrétního rozpočtu. Mezi tyto daně v současné době 

patří například daň z nemovitostí nebo daň z příjmů právnických osob placená obcemi. 

Schéma 3.1 zobrazuje, co tvoří daňové příjmy obcí a jednotlivých krajů, podle 

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

samosprávným celkům a některým státním fondům. Také je v tomto zákoně uveden 

podíl daňových příjmů, které připadnou do státního rozpočtu (SR). 

 

Schéma 3.1 Rozpočtové určení daní v roce 2012 
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Daň z příjmů fyzických osob 
(ze samostatné výdělečné činnosti) 

 

30 % obce (dle bydliště 
podnikatele) 60 % celostátní výnos 10 % státní rozpočet 

69,68 % 
SR 

21,4 % 
obce 

8,92 % 
kraje 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2012); vlastní zpracování. 

 
Podle Kadečky (2012) podíl každé obce na sdílených daních je určen především 

použitím technických a objektivních kritérií, jako jsou: 

- kritéria prostého počtu obyvatel v obci (3 %), 

- kritéria rozlohy katastrálního území obce (3 %) (max. deset ha na obyvatele 

obce), 

- kritéria postupných přechodů – upravené příslušnými koeficienty (94 %). 

Kadečka (2012) uvádí, že větší města obdrží „nespravedlivým způsobem“ téměř 

čtyřnásobný příjem na jednoho obyvatele ve srovnání s nejmenšími obcemi. Je to 

způsobeno zejména velkými rozdíly v koeficientech velikostních kategorií mezi 

největšími a nejmenšími obcemi. Z toho je zřejmé, že s rostoucí velikostí obce rostou  

i příjmy ze sdílených daní na jednoho obyvatele. Proto byly pro čtyři největší města 

České republiky (hlavní město Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň) stanoveny samostatné 

přepočítávací koeficienty. Pro hlavní město Prahu je stanoven přepočítávací koeficient 

4,2098, pro zbylá tři velká města tento koeficient činí 2,5273. Pro ostatní obce České 

republiky je tento koeficient stanoven na 1,0000. V následující kapitole pojmenované: 

Vývoj inkasa vybraných daní v minulých letech a prognóza po legislativních změnách 

bude podrobněji vysvětlena problematika rozdělování daňových příjmů a popsán 

způsob výpočtu. 

 

3.2 Nový odvod do rozpočtů obcí 

V roce 2012 došlo ke změně zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

obdobných hrách. V platnost vstoupilo 1. ledna 2012 zavedení odvodu ve výši 20 % 

z příjmu z loterií, kursových sázek, sázkových her v kasinu a dalších podobných her, 
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který se stane příjmem státního rozpočtu a obecních rozpočtů. Došlo tak ke zrušení 

osvobození od daně z příjmů u podnikatelů podnikajících v této oblasti. Z důvodové 

zprávy k zákonu č. 458/2011 Sb., vyplývá, že by změna v zákoně o loteriích měla 

přinést do veřejných rozpočtů zhruba sedm miliard Kč. Z hrubého výnosu z loterií  

a podobných her připadne do státního rozpočtu 70 % a do rozpočtu obcí 30 %. 

Z hrubého výnosu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do 

státního rozpočtu poputuje 20 % a do rozpočtu obcí 80 %. Specializovaný finanční úřad 

je pověřen převodem prostředků do rozpočtu obcí. Převody probíhají dvakrát měsíčně  

k patnáctému dni a poslednímu dni v měsíci. V roce 2012 odvod z loterií, jiných 

podobných her a výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení činil 

téměř šest miliard Kč.  

 

3.3 Změny v rozpočtovém určení daní od 1.1.2013 

Zákon č. 295/2012 Sb., vešel v platnost 1.1.2013 a mění tak zákon č. 243/2000 

Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům  

a některým státním fondům. Z poslední novely zákona o rozpočtovém určení daní 

vychází posílení sdílených daní obcí o dvanáct miliard Kč ze státního rozpočtu. 

Oddělení propočtu u největších měst (hlavní město Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) 

prostřednictvím vlastních přepočítacích koeficientů zůstane zachováno jako v případě 

minulého rozpočtového určení daní platné do roku 2012, ale změní se výše těchto 

koeficientů. Novela zákona o rozpočtovém určení daní by měla přinést výhodu pro 

menší obce, které tak dostanou více peněz v přepočtu na jednoho obyvatele na úkor 

těchto čtyř největších měst České republiky. Tento pokles sdílených daní by měl činit  

u Prahy 0,65 miliardy Kč, u Plzně, Ostravy a Brna bude celkový pokles činit  

0,45 miliardy Kč. Novela rozpočtového určení daní platná k 1.1.2013 bude znamenat 

změnu kritérií a váhy pro přerozdělování sdílených daní mezi obce a to: zvýšení váhy 

kritéria počtu obyvatel, dále dojde k omezení v rozsahu katastrálního území obce, 

snížení váhy kritéria postupných přechodů a vznik nového kritéria počtu dětí mateřské 

školy (MŠ) a žáků základních škol (ZŠ) navštěvujících školu zřizovanou obcí. 

Zákon č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním 

fondům uvádí, co tvoří daňové příjmy obcí a krajů (viz schéma 3.2). Oproti poslednímu 

rozpočtovému určení daní dojde ke změnám ve výši podílu jednotlivých přerozdělova-
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DPH 
(celostátní výnos) 

7,86 % 
kraje 

20,83 % 
obce 

71,31 % 
SR 

Daň z příjmů právnických osob 
(bez daně placené obcemi a kraji) 

 

8,92 % 
kraje 

23,58 % 
obce 

67,50 % 
SR 

Daň z příjmů právnických osob 
(z daně placené obcemi a kraji) 
 

100 % - daně 
placené kraji 

100 % - daně 
placené obcemi 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 
(celostátní výnos) 

 

8,92 % 
kraje 

23,58 % 
obce 

67,50 % 
SR 

Daň z příjmů fyzických osob 
(ze samostatné výdělečné činnosti) 

 

30 % obce (dle bydliště 
podnikatele) 

60 % celostátní výnos 10 % státní rozpočet 

67,50 % 
SR 

23,58 % 
obce 

8,92 % 
kraje 

100 % 
obce 

Daň z nemovitostí 
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

(celostátní výnos) 
 

8,65 % 
kraje 

22,87 % 
obce 

1,5 % 
obce 

66,98 % 
SR 

ných daní obcím i krajům, změní se i výše podílu přerozdělovaných daní, které připadají 

do státního rozpočtu (SR). 

 

Schéma 3.2 Rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2013 až 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2013); vlastní zpracování. 

 
Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: 

- kritéria počtu obyvatel v obci (10 %), 
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- kritéria rozlohy katastrálního území obce (3 %) (max. tři ha na obyvatele 

obce), 

- kritéria postupných přechodů – upravené příslušnými koeficienty (80 %), 

- kritéria počtu dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí (7 %). 

Pro čtyři největší města České republiky (hlavní město Prahu, Brno, Ostravu, 

Plzeň) se novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, mění výše 

přepočítávacích koeficientů. Pro hlavní město Prahu tento koeficient činí 4,0641, pro 

Brno, Ostravu a Plzeň je stanoven na 2,2961. Pro ostatní obce České republiky zůstává 

přepočítávací koeficient stejný, tedy ve výši 1,0000. 

 

3.3.1 Převod daňových příjmů 

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

samosprávným celkům a některým státním fondům, ukládá v § 6 správcům daně 

nejméně jedenkrát měsíčně převádět daňový příjem jeho příjemci, pokud je tato částka 

vyšší než 500 Kč. Správce daně převádí k poslednímu měsíci rozpočtového roku částku 

určenou k převodu, i když tato částka nepřesahuje 500 Kč, a to aby částka byla připsána 

příjemci na účet v témže rozpočtovém roce. Při převodu se používají procenta 

stanovená platnou vyhláškou Ministerstva financí České republiky na základě údajů 

poskytovaných Českým statistickým úřadem, Českým úřadem zeměměřickým  

a katastrálním a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

3.4 Daňová správa do 31.12.2012 

Správním orgánem, který se zabývá správou daní je Finanční správa České 

republiky. Mezi orgány finanční správy podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních 

finančních orgánech patří Generální finanční ředitelství, finanční ředitelství a finanční 

úřady. Generální finanční ředitelství je účetní jednotkou a může tedy samostatně 

hospodařit s majetkem státu a také za podřízené finanční ředitelství a finanční úřady, 

které mají postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního finančního 

ředitelství. Příjmy a výdaje Generálního finančního ředitelství jsou zahrnuty v rozpočtu 

kapitoly Ministerstva financí. 
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3.4.1 Generální finanční ředitelství 

Generální finanční ředitelství vykonává působnost pro celou Českou republiku  

a je podřízeno Ministerstvu financí. Sídlem tohoto orgánu finanční správy je hlavní 

město Praha. V čele Generálního finančního ředitelství je generální ředitel, kterého 

jmenuje ministr financí. Generální finanční ředitelství provádí řízení o správních 

deliktech, vede centrální evidence a registry důležité pro výkon kompetencí orgánů 

finanční správy. Podílí se například na přípravě návrhů právních předpisů. Dále 

z pověření Ministerstva financí Generální finanční ředitelství provádí kontrolu 

hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a také 

vykonává dozor nad kontrolou hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí  

a městských částí hlavního města Prahy, jež uvádí zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční 

správě České republiky. 

 
3.4.2 Finanční ředitelství 

Podle České daňové správy (2012) je v České republice osm finančních 

ředitelství, která jsou podřízena Generálnímu finančnímu ředitelství. Patří sem: 

- Finanční ředitelství v Brně, 

- Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, 

- Finanční ředitelství v Hradci Králové, 

- Finanční ředitelství v Ostravě, 

- Finanční ředitelství v Plzni, 

- Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, 

- Finanční ředitelství v Praze, 

- Finanční ředitelství v Ústí nad Labem. 

Finanční ředitelství jsou nadřazena finančním úřadům. Kontrolují rozhodnutí 

finančních úřadů vydaná ve správních a daňových řízeních. Stejně jako generální 

finanční ředitelství mohou z pověření ministerstva provádět kontrolu hospodaření krajů, 

hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a také provádět dozor nad 

kontrolou hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního 

města Prahy, jak uvádí Česká daňová správa. 
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3.4.3 Finanční úřad 

V České republice bylo k 31.12.2012 celkem 199 finančních úřadů, které jsou 

podřízeny finančním ředitelstvím. Finanční úřady vykonávají například správu daní 

podle daňového řádu a fungují jako prvoinstanční orgán, převádí výnosy daní, které 

vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního rozpočtu. Dále finanční úřady mají 

dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami nebo provádí správu odvodů za porušení 

rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů. 

 

3.5 Finanční správa od 1.1.2013 

Ke změnám ve finanční (původně daňové) správě zejména v oblasti organizace  

a postavení jednotlivých orgánů finanční správy došlo od 1. ledna 2013 podle již 

platného zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Ten nahrazuje 

stávající právní úpravu vyplývající ze zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních 

orgánech, který k 31.12.2012 pozbývá platnosti. Nová struktura finanční správy může 

být označena jako 14 + 1 + 1 + 1. Čtrnáctka představuje počet finančních úřadů, které 

vznikly po novele daňové správy od 1. ledna 2013. Jedničku představuje Generální 

finanční ředitelství se sídlem v Praze, kterého se změna nedotkla. Další jedničkou je 

Odvolací finanční ředitelství a tou poslední je Specializovaný finanční úřad. Vyhláška 

Ministerstva financí č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se 

nenacházejí v jejich sídlech, předpokládá existenci územních pracovišť všude, kde dnes 

existují finanční úřady. Tato vyhláška nabyla účinnosti 1. ledna 2013. 

Jak uvádí důvodová zpráva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 

cílem této reformy daňové správy by mělo být zjednodušení správy daní s cílem zamezit 

daňovým únikům a zvýšit motivaci k placení daní. Důležité je také například snižovat 

administrativní zátěž, zlepšit efektivnost vymáhání nebo podporovat podnikání. 

 
3.5.1 Odvolací finanční ředitelství 

Odvolací finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České 

republiky a je podřízeno Generálnímu finančnímu ředitelství. Sídlem Odvolacího 

finančního ředitelství je Brno. Tento orgán finanční správy řídí jeho ředitel, kterého 

jmenuje a odvolává generální ředitel. Odvolací finanční ředitelství vede evidence  
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a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy uložené mu zákonem 

č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Tento orgán rozhoduje například  

o odvoláních proti rozhodnutím finančních úřadů a o dalších podáních fyzických  

a právnických osob v daňovém řízení, která nemohou rozhodovat finanční úřady.  

 
3.5.2 Specializovaný finanční úřad 

Podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, tento typ 

orgánu finanční správy spravuje speciálně vybrané subjekty z území celé republiky. 

Mezi tyto subjekty patří například právnické osoby založené za účelem podnikání, které 

dosáhly obratu více než dvě miliardy korun za zdaňovací období, banky, pojišťovny  

a další. Sídlem Specializovaného finančního úřadu je hlavní město Praha. Specializo-

vaný finanční úřad nevykonává správu daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací 

a daně z převodu nemovitostí. 

 
3.5.3 Finanční úřad 

V České republice vzniklo celkem čtrnáct finančních úřadů z původních 199. 

V každém kraji se nově nachází jeden finanční úřad. Jsou to tedy: 

- Finanční úřad pro hlavní město Prahu, 

- Finanční úřad pro Jihočeský kraj, 

- Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, 

- Finanční úřad pro Karlovarský kraj, 

- Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, 

- Finanční úřad pro Liberecký kraj, 

- Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, 

- Finanční úřad pro Olomoucký kraj, 

- Finanční úřad pro Pardubický kraj, 

- Finanční úřad pro Plzeňský kraj, 

- Finanční úřad pro Středočeský kraj, 

- Finanční úřad pro kraj Vysočinu, 
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- Finanční úřad pro Ústecký kraj, 

- Finanční úřad pro Zlínský kraj. 

Finanční úřady vykonávají působnost na území vyššího územního 

samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu (např. Finanční 

úřad pro Pardubický kraj). Jinak je tomu u Specializovaného finančního úřadu, který 

vykonává působnost na celém území České republiky. Finanční úřad řídí ředitel, 

kterého jmenuje a odvolává generální ředitel. Mezi činnosti, které finanční úřad 

vykonává, patří například správa daní, převádění výnosů daní, které vybírá 

a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu, nebo vykonává dozor nad loteriemi  

a jinými podobnými hrami a další. Výčet pravomocí je vymezen zákonem č. 456/2011 

Sb., o Finanční správě České republiky a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

 

3.6 Nová povinnost pro územní samosprávné celky 

Důležitou součástí reformy daňové správy je povinnost obcí a krajů zřídit si účet  

u České národní banky v případě příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze 

státního rozpočtu, státních fondů nebo Národního fondu. Povinnost obcí vzniká podle 

zákona č. 501/2012 Sb., o rozpočtových pravidlech, od 1. ledna 2013. Tento účet si 

musí zřídit nejpozději do konce března 2013. Územní samosprávné celky mají možnost 

v případě příjmu výnosů daní podle zákona č. 243/2000 Sb., převod prostředků na účet 

vedený u České národní banky písemně odmítnout a ponechat si tak stávající účet u své 

banky. Toto rozhodnutí musí oznámit příslušnému správci daně a Ministerstvu financí. 

 

3.7 Dílčí shrnutí 

V této kapitole byl rozepsán schematický postup převodů výnosů daní do 

rozpočtů obcí platný do 31. prosince 2012 a nové rozdělení daňových příjmů 

vyplývající z novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, platné od  

1. ledna 2013. Důvodem této změny bylo snížení rozdílů příjmů na jednoho obyvatele 

pro velké a malé obce, kde velké obce byly do této chvíle zvýhodňovány. Menší obce 

dostanou více peněz na jednoho obyvatele na úkor čtyř největších měst České republiky 

(hlavní město Praha, Brno, Ostrava a Plzeň). Dle záměrů tvůrců novely má pro letošní 

rok dojít k posílení sdílených daní obcí o dvanáct miliard Kč. Dále zde byl popsán  
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i nový odvod do rozpočtů obcí od roku 2012 – odvod z loterií a jiných podobných her, 

který má přinést do veřejných rozpočtů zhruba sedm miliard Kč. 

Se změnou rozpočtových pravidel došlo ve sledovaném období i ke změně 

organizační struktury daňové správy České republiky (nově Finanční správa). 

V kapitole je uvedeno její organizační schéma platné do 31. prosince 2012 a nové od 

počátku roku 2013. Podrobněji byly v textu popsány jednotlivé části, jejich 

charakteristiky a důvod této reformy, který spočívá ve zjednodušení správy daní s cílem 

zamezit daňovým únikům a zvýšit motivaci k placení daní. 
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4 Vývoj inkasa vybraných daní v minulých letech  

  a prognóza po legislativních změnách 

Tato kapitola se zabývá popisem způsobu výpočtu podílu obcí na sdílených 

daních. Nejprve se kapitola zaměří na vývoj celkového inkasa vybraných daní od roku 

2001 do roku 2012. Poté se zaměří na vysvětlení metodiky platné do roku 2012. Pro 

lepší pochopení problematiky zde budou uvedeny příklady výpočtu procentního podílu 

města Ostravy a města Ústí nad Orlicí na sdílených daních. Dále se bude kapitola 

zabývat způsobem výpočtu účinného od 1. ledna 2013, kdy vstoupila v platnost novela 

zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Následně bude uveden příklad pro 

znázornění výpočtu procentního podílu na sdílených daních. Část kapitoly se věnuje 

porovnání procentních podílů u čtyř největších měst České republiky na sdílených 

daních mezi roky 2012 a 2013. Na závěr bude kapitola obsahovat porovnání 

přerozdělení sdílených daní mezi obcemi podle počtu obyvatel mezi roky 2012 a 2013. 

 

4.1 Vývoj celkového inkasa vybraných daní v ČR 

Nejprve bude ukázán vývoj převodů z výnosu vybraných daní do rozpočtů obcí 

za období 2001 až 2012, což zobrazuje tabulka 4.1. V této tabulce 4.1 i grafu 4.1 je 

znázorněno, jak výnosy určené k převodu do rozpočtů obcí se od roku 2001, kdy činily 

71,7 miliard Kč, zvyšovaly až do roku 2008, kdy dosáhly výše 136,1 miliard Kč. V roce 

2009 došlo k poklesu výše převodu z výnosu daní, což bylo zapříčiněno hospodářskou 

krizí. Tento pokles činil zhruba 19 miliard Kč. Poté dochází k pomalému zvyšování 

těchto výnosů. V roce 2012 tyto výnosy určené k převodu do rozpočtů obcí dosáhly 

128,5 miliard Kč. 

 
Tab. 4.1 Převody z výnosu vybraných daní do rozpočtů obcí (v mil. Kč) 

Rok  Rok  Rok  

2001 71 689 2005 110 712 2009 117 078 

2002 85 549 2006 111 498 2010 124 487 

2003 91 696 2007 120 634 2011 122 661 

2004 99 497 2008 136 112 2012 128 474 

Zdroj: Česká daňová správa (2013); vlastní zpracování. 
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Graf 4.1 Převody do rozpočtů obcí v letech 2001 až 2012 (v mil. Kč) 
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Zdroj: Česká daňová správa (2013); vlastní zpracování. 

Z grafu 4.1 je zřejmé, že výše převodů z vybraných daní do rozpočtů obcí ve 

sledovaném období až do roku 2008 rostla. V tomto roce výše převodu dosáhla nejvyšší 

úrovně za námi sledované období (136,1 miliard Kč). V roce 2009 došlo k poklesu 

způsobenému hospodářskou krizí. Od roku 2010 dochází k pomalému růstu výše 

převodů z výnosů vybraných daní. 

Vývoj převodů do rozpočtů krajů od roku 2001 do roku 2012 je stejný jako 

v případě převodů do rozpočtů obcí. Do roku 2008 tyto výnosy rostly. V roce 2009 byl 

zaznamenán pokles způsobený hospodářskou krizí, který činil zhruba 6 miliard Kč. Od 

té doby dochází k pomalému růstu výnosů daní. V roce 2012 tento převod z výnosu 

daní do rozpočtu krajů činil 46,7 miliard Kč. 

 

4.2 Způsob výpočtu podílu sdílených daní do 31.12.2012 

Zákon č. 243/2000 Sb., uvádí, jak lze podle uvedeného vzorce vypočítat nárok 

obce u sdílených příjmů (4.1): 

 

   (4.1) 

Zdroj: Zákon č. 243/2000 Sb.; vlastní zpracování. 

Konkrétní procentuální podíl dané obce na stanovené části celostátního hrubého 

výnosu sdílených daní je každoročně zveřejněn 1. září běžného roku ve vyhlášce 
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Ministerstva financí České republiky č. 281/2012 Sb. Výsledné procento se zjistí jako 

celkový součet tří kritérií vynásobených příslušnými koeficienty. 

Mezi tři kritéria, podle kterých jsou rozdělovány daňové příjmy, patří: 

- kritérium prostého počtu obyvatel v obci (3 %), 

- kritérium rozlohy katastrálního území obce (3 %) (max. deset ha na 

obyvatele obce), 

- kritérium postupných přechodů – upravené příslušnými koeficienty (94 %).  

Rozlišujeme výpočet u čtyř největších měst České republiky a ostatních měst. 

Pro výpočet podílu u čtyř největších měst na sdílených daních se postupuje podle vzorce 

(4.2). Výsledku dosáhneme sečtením dílčích výsledků uvedených tří kritérií. V případě 

celkového počtu obyvatel v České republice musíme odečíst obyvatele žijící ve 

vojenských újezdech (Boletice 307, Brdy 31, Březina 2, Hradiště 556 a Libavá 1 072 

obyvatel). V tabulce 4.2 jsou uvedeny přepočítávací koeficienty potřebné k výpočtu 

procentního podílu na sdílených daních pro rok 2012 u čtyř největších měst České 

republiky. 

 

   

Zdroj: Zákon č. 243/2000 Sb.; vlastní zpracování.                        (4.2) 

  

Tab. 4.2 Přepočítávací koeficient 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2012); vlastní zpracování. 

Následně pro lepší pochopení této problematiky budou uvedeny příklady 

výpočtu pro velké a malé město. Za velké město bylo vybráno město Ostrava, které 

Hlavní město Praha 4,2098 

Brno 2,5273 

Ostrava 2,5273 

Plzeň 2,5273 

Ostatní obce 1,0000 
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patří mezi největší města České republiky a je třetím největším městem podle počtu 

obyvatel. Město Ústí nad Orlicí patří mezi menší města střední velikostní kategorie 

podle počtu obyvatel. V příkladu č. 1 bude zobrazeno, jak se vypočítá podíl města 

Ostravy na sdílených daních. Pro výpočet je potřeba znát tyto údaje zobrazené v tabulce 

4.3. 

 
Tab. 4.3 Základní údaje potřebné k výpočtu 

 Počet obyvatel Výměra (ha) 

Česká republika (bez 
vojenských újezdů) 

10 501 509 7 756 936,3095 

Ostrava      299 622      21 421,7605 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2012); vlastní zpracování. 

Nejprve spočítáme kritérium počtu obyvatel a výměry, která se uvádí v hektarech. 

1) Počet obyvatel: (299 622 : 10 501 509) . 3 = 0,085594 % 

2) Výměra: (21 421,7605 : 7 756 936,3095) . 3 = 0,008285 % 

K výpočtu třetího kritéria je zapotřebí provést součet násobků příslušných 

přepočítávacích koeficientů a počtu obyvatel České republiky (bez vojenských újezdů). 

K tomu byla sestavena tabulka 4.4, ve které je zobrazen způsob výpočtu dělitele 

použitého při výpočtu třetího kritéria. 

 
Tab. 4.4 Způsob výpočtu dělitele ke třetímu kritériu (v %) 

 Koeficient Počet obyvatel Násobek 

Praha 4,2098      1 241 664   5 227 157 

Brno 2,5273         378 965      957 758 

Ostrava 2,5273         299 622      757 235 

Plzeň 2,5273         167 302      422 822 

Ostatní obce 1,0000      8 413 956   8 413 956 

Celkem  10 501 509 15 778 928 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2012); vlastní zpracování. 

3) [(299 622 . 2,5273) : 15 778 928] . 94 = 4,511083 % 
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Celkové procento zjistíme sečtením těchto tří kritérií: 

0,085594 + 0,008285 + 4,511083 = 4,604962 %. 

Tímto výpočtem byl zjištěn celkový podíl města Ostravy na sdílených daních, který 

v roce 2012 činil 4,604962 %. 

V případě výpočtu procentního podílu u ostatních obcí je způsob výpočtu stejný 

jako u čtyř největších měst České republiky, viz vzorec (4.3). Určitá změna se ale týká 

třetího kritéria, kdy místo přepočítávacího koeficientu je použit koeficient a násobek 

postupných přechodů. Výše koeficientů pro jednotlivé obce, rozdělené podle počtu 

obyvatel, uvádí tabulka 4.5. U třetího kritéria je ve jmenovateli součet násobků 

postupných přechodů za ostatní obce (bez čtyř největších měst České republiky) 

násobené celkovým procentem, kterým se obce kromě hlavního město Prahy, Brna, 

Ostravy a Plzně podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní. Tyto dva údaje 

zveřejňuje Ministerstvo financí České republiky ve své vyhlášce č. 281/2012 Sb. 

 

          (4.3) 

Zdroj: Zákon č. 243/2000 Sb.; vlastní zpracování.       

 

Tab. 4.5 Koeficienty a násobky postupných přechodů 

Obce s počtem 
obyvatel 
od - do 

Koeficient 
postupných 
přechodů 

Násobek postupných přechodů 

0 – 300 1,0000 1,0000 . počet obyvatel obce 

301 – 5 000 1,0640 
300 + 1,0640 . počet obyvatel z počtu obyvatel 
obce přesahujících 300 

5 001 – 30 000 1,3872 
5 300,8 + 1,3872 . počet obyvatel z počtu 
obyvatel obce přesahujících 5 000 

30 001 – a více 1,7629 
39 980,8 + 1,7629 . počet obyvatel z počtu 
obyvatel obce přesahujících 30 000 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2012); vlastní zpracování. 

Pro lepší přehled je zde uveden příklad č. 2, kde je zobrazeno, jak se počítá podíl 

obce na sdílených daních u menších měst. Jako příklad bylo vybráno město Ústí nad 

Orlicí. Opět je důležité znát tyto údaje, které zobrazuje tabulka 4.6. 
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Tab. 4.6 Základní údaje potřebné k výpočtu 

 Počet obyvatel Výměra (ha) 

Česká republika (bez 
vojenských újezdů) 

10 501 509 7 756 936,3095 

Ústí nad Orlicí         14 582        3 636,7349 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2012); vlastní zpracování. 

Dále je důležité znát následující údaje uvedené ve vyhlášce Ministerstva financí 

ČR č. 281/2012 Sb. – celkové procento, kterým se obce podílejí na části celostátního 

hrubého výnosu daní: 53,329822% a součet násobků postupných přechodů za ostatní 

obce, který činí 10 154 626,4919.  

1) Počet obyvatel: (14 582 : 10 501 509) . 3 = 0,004163 % 

2) Výměra: (3 636,7349 : 7 756 936,3095) . 3 = 0,001407 % 

U třetího kritéria je nutné učinit tyto tři kroky: 

- počet obyvatel obce vynásobit příslušným koeficientem postupných 

přechodů, 

- vydělit celkovým součtem násobků přepočteného počtu obyvatel za všechny 

obce, 

- vynásobit procentem, kterým se ostatní obce podílejí na části celostátního 

hrubého výnosu daní. 

3) Postupné přechody: 5 300,8 + 1,3872 . (14 582 – 5 000) = 18 592,95 

(18 592,95 : 10 154 626,4919) . 0,53329822 . 94 = 0,091787 % 

Celkové procento zjistíme sečtením těchto tří kritérií: 

0,004163 + 0,001407 + 0,091787 = 0,097357 %. 

Díky tomuto výpočtu zjišťujeme, že procentní podíl města Ústí nad Orlicí na sdílených 

daních činil 0,097357 %. 

 

4.3 Způsob výpočtu podílu sdílených daní od 1.1.2013 

Novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní 

územním samosprávným celkům a některým státním fondům, dochází ke změně váhy 
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kritérií u počtu obyvatel v obci, u postupných přechodů. Je zavedeno nové kritérium 

počtu dětí mateřských škol a žáků základních škol navštěvujících školu zřizovanou 

obcí. 

Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: 

- kritéria počtu obyvatel v obci (10 %), 

- kritéria rozlohy katastrálního území obce (3 %) (max. tři ha na obyvatele 

obce), 

- kritéria postupných přechodů – upravené příslušnými koeficienty (80 %), 

- kritéria počtu dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí (7 %). 

Pro čtyři největší města České republiky (hlavní město Prahu, Brno, Ostravu, 

Plzeň) se přepočítávací koeficienty mění oproti roku 2012, což zobrazuje tabulka 4.7. 

Jinak způsob výpočtu zůstává stejný jako předešlý rok, což ukazuje vzorec (4.4). 

 

 

             (4.4) 

Zdroj: Zákon č. 295/2012 Sb.; vlastní zpracování. 

 

Tab. 4.7 Přepočítávací koeficient 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2013); vlastní zpracování. 

Hlavní město Praha 4,0641 

Brno 2,2961 

Ostrava 2,2961 

Plzeň 2,2961 

Ostatní obce 1,0000 
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Pro lepší pochopení problematiky je zde uveden příklad č. 3 opět pro město 

Ostravu. K výpočtu je nutné znát základní údaje, které zobrazuje tabulka 4.8. Údaje jsou 

získané z Ministerstva financí České republiky. 

 
Tab. 4.8 Základní údaje potřebné k výpočtu 

 Počet obyvatel Výměra (ha) Počet dětí 

Česká republika (bez 
vojenských újezdů) 

10 501 509 7 623 483,2858 1 098 684 

Ostrava      299 622       21 421,7605      29 994 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2013); vlastní zpracování. 

1) Počet obyvatel: (299 622 : 10 501 509) . 10 = 0,285313 % 

2) Výměra: (21 421,7605 : 7 623 483,2858) . 3 = 0,008430 % 

3) Podíl počtu žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí: 

(29 994 : 1 098 684) . 7 = 0,191110 % 

K výpočtu třetího kritéria je opět nutné vypočítat součet násobků příslušných 

přepočítávacích koeficientů a počtu obyvatel České republiky (bez vojenských újezdů). 

Pomocí tabulky 4.9 je ukázán postup výpočtu jmenovatele použitého u třetího kritéria. 

 

Tab. 4.9 Způsob výpočtu dělitele ke třetímu kritériu (v %) 

 Koeficient Počet obyvatel Násobek 

Praha 4,0641      1 241 664   5 046 247 

Brno 2,2961         378 965      870 142 

Ostrava 2,2961         299 622      687 962 

Plzeň 2,2961         167 302      384 142 

Ostatní obce 1,0000      8 413 956   8 413 956 

Celkem  10 501 509 15 402 449 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2013); vlastní zpracování. 

4) [(299 622 . 2,2961) : 15 402 449] . 80 = 3,573261 % 
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Celkové procento zjistíme sečtením těchto tří kritérií: 

0,285313 + 0,008430 + 0,191110 + 3,573261 = 4,058114 %. 

Procentní podíl města Ostravy pro rok 2013 na sdílených daních činí 4,058114 %. 

V tabulce 4.10 a v grafu 4.2 jsou zachyceny výsledky těchto procentních podílů 

vypočtené za rok 2012 a 2013. 

 
Tab. 4.10 Procentní podíl města Ostravy na výnosu daní 

Město 2012 2013 

Ostrava 4,604962 % 4,058114 % 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2013); vlastní zpracování. 

 

Graf 4.2 Procentní podíl města Ostravy na výnosu daní (v %) 
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Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2013); vlastní zpracování. 

Z grafu 4.2 vyplývá, že městu Ostravě se v roce 2013 snížil podíl na sdílených 

daních zhruba o 0,5 procentního bodu, což je způsobeno novým způsobem výpočtu 

podílu města na sdílených daních od 1. ledna 2013. V korunách pak tento rozdíl činil 

148 832 000 Kč. 

Princip výpočtu procentního podílu města Ústí nad Orlicí na sdílených daních 

pro rok 2013 zůstává stejný, což ukazuje vzorec (4.5). Došlo ke změně intervalu u počtu 

obyvatel obcí, výše koeficientů, což ukazuje tabulka 4.11. Přibylo čtvrté kritérium počtu 

dětí. 



37 

 

 

                 (4.5) 

Zdroj: Zákon č. 295/2012 Sb.; vlastní zpracování. 

 

Tab. 4.11 Koeficienty a násobky postupných přechodů 

Obce s počtem 
obyvatel 
od - do 

Koeficient 
postupných 
přechodů 

Násobek postupných přechodů 

0 – 50 1,0000 1,0000 . počet obyvatel obce 

51 – 2 000 1,0700 
50 + 1,0700 . počet obyvatel z počtu obyvatel 
obce přesahujících 50 

2 001 – 30 000 1,1523 
2 136,5 + 1,1523 . počet obyvatel z počtu 
obyvatel obce přesahujících 2 000 

30 001 – a více 1,3663 
34 400,9 + 1,3663 . počet obyvatel z počtu 
obyvatel obce přesahujících 30 000 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2013); vlastní zpracování. 

Zde je uveden příklad č. 4 pro město Ústí nad Orlicí. V tabulce 4.12 jsou 

zachyceny základní údaje týkající se města Ústí nad Orlicí a České republiky celkově, 

potřebné k výpočtu procentního podílu na sdílených daních. 

 

Tab. 4.12 Základní údaje potřebné k výpočtu 

 Počet obyvatel Výměra (ha) Počet dětí 

Česká republika (bez 
vojenských újezdů) 

10 501 509 7 623 483,2858 1 098 684 

Ústí nad Orlicí        14 582             3 636,7349             1 759 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2013); vlastní zpracování. 

Dále je důležité znát údaje uvedené ve vyhlášce Ministerstva financí ČR  

č. 449/2012 Sb. – celkové procento, kterým se obce podílejí na části celostátního 

hrubého výnosu daní: 54,633189 % a součet násobků postupných přechodů za ostatní 

obce 9 515 289,2381. 
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1) Obyvatelstvo: (14 582 : 10 501 509) . 10 = 0,013886 % 

2) Výměra: (3 636,7349 : 7 623 483,2858) . 3 = 0,001431 % 

3) Podíl počtu žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí:  

(1 759 : 1 098 684) . 7 = 0,011207 % 

4) Postupné přechody: 2 136,5 + 1,1523 . (14 582 – 2 000) = 16634,7386 

(16634,7386 : 9 515 289,2381) . 0,54633189 . 80 = 0,076408 % 

Celkové procento zjistíme sečtením těchto tří kritérií: 

0,013886 + 0,001431 + 0,011207 + 0,076408 = 0,102932 %. 

Takto byl zjištěn výsledný podíl města Ústí nad Orlicí pro rok 2013, který činil  

0,102932 %. V tabulce 4.13 jsou zachyceny vypočtené výsledky procentních podílů na 

sdílených daních města Ústí nad Orlicí. Z následujícího grafu 4.3 je zřejmé, že se 

procentní podíl na sdílených daních u tohoto města v roce 2013 zvýšil zhruba o 0,006 

procentního bodu. V korunách tento rozdíl činil 18 252 000 Kč. 

 
Tab. 4.13 Procentní podíl města Ústí nad Orlicí na výnosu daní 

Město 2012 2013 

Ústí nad Orlicí 0,097357 % 0,102932 % 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2013); vlastní zpracování. 

 
Graf 4.3 Procentní podíl města Ústí nad Orlicí na výnosu daní (v %) 
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Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2013); vlastní zpracování. 
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4.4 Porovnání starého a nového rozpočtového určení daní 

Tato část kapitoly je zaměřena na poukázání na rozdíly v podílech jednotlivých 

obcí na sdílených daních vzniklé novelou rozpočtového určení daní. Nejprve bude 

ukázáno, jaké změny v procentních podílech se budou týkat čtyř největších měst České 

republiky (hlavního města Prahy, Brna, Ostravy a Plzně). V tabulce 4.14 a grafu 4.4 je 

zaznamenán vývoj procentního podílu na výnosu daní mezi roky 2012 a 2013 pro čtyři 

největší města České republiky. 

 
Tab. 4.14 Procentní podíly čtyř největších měst ČR na sdílených daních (v %) 

Město 2012 2013 Rozdíl 

hlavní město Praha 31,509754 28,099150 3,410604 

Brno    5,822095    5,114728 0,707367 

Ostrava    4,604383    4,057594 0,546789 

Plzeň    2,571680    2,263924 0,307756 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2013); vlastní zpracování. 

 

Graf 4.4 Rozdíl v podílech na sdílených daních u 4 největších měst ČR (v %) 
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Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2013); vlastní zpracování. 
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Z tohoto grafu 4.4 je patrné, že se všem největším městům České republiky 

oproti roku 2012 sníží jejich podíly na sdílených daních. Největší rozdíl je u hlavního 

města Prahy, tento rozdíl činí zhruba 3 procentní body. Následuje Brno, kde rozdíl činí 

0,7 procentního bodu. Nejmenší rozdíl zaznamená město Plzeň, kde rozdíl činí zhruba 

0,3 procentního bodu. 

Tabulka 4.15 zachycuje sdílené daňové příjmy za rok 2012 a 2013 u hlavního 

města Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. Také je zde doplněn rozdíl ve sdílených daňových 

příjmech způsobený novelou zákona o rozpočtovém určení daní. 

 

Tab. 4.15 Sdílené daňové příjmy čtyř největších měst ČR (v tisících Kč) 

Město 
Sdílené daňové příjmy 

2012 2013 Rozdíl 

hlavní města Praha 35 700 551 35 095 838 604 713 

Brno   6 596 434   6 388 295 208 139 

Ostrava   5 216 767   5 067 935 148 832 

Plzeň   2 913 713   2 827 641    86 072 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2013); vlastní zpracování. 

Z tabulky 4.15 vyplývá, že u všech čtyř měst dojde ke snížení jejich sdílených 

daňových příjmů. Největší rozdíl zaznamená hlavní město Praha, které bude přiděleno  

o 604 713 000 Kč méně než v předešlém roce. Město s nejmenším rozdílem je Plzeň, 

kde tento rozdíl činí 86 072 000 Kč. 

Dále následuje tabulka 4.16 porovnávající přerozdělení sdílených daní mezi 

obcemi České republiky podle počtu obyvatel mezi roky 2012 a 2013. V této tabulce 

4.16 je vypočteno, k jakým změnám u výnosů ze sdílených daní u obcí České republiky 

došlo novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Z tabulky 4.16 

vyplývá, že celkový výnos ze sdílených daní je v roce 2013 vyšší o 11 600 000 Kč 

oproti roku 2012. Tím pádem došlo ke zvýšení výnosů u většiny obcí České republiky 

na sdílených daních. Opakem jsou největší čtyři města ČR a dalších 378 obcí, u kterých 

došlo ke snížení jejich výnosů ze sdílených daní pro rok 2013. 
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Tab. 4.16 Porovnání přerozdělení sdílených daní mezi obcemi České republiky 

Počet obyvatel 

Počet 
obcí 

Počet 
obyvatel 
1.1.2012 

2012 2013 
Počet 

ztrátových 
obcí Od Do 

Výnos ze 
sdílených 

daní 
(tis. Kč) 

Výnos na 
obyvatele 
(tis. Kč) 

Výnos ze 
sdílených 

daní 
(tis. Kč) 

Výnos na 
obyvatele 
(tis. Kč) 

1 100 477 34 406 299 081 8,7 339 188 9,9 178 

101 200 1 001 149 812 1 155 983 7,7 1 368 672 9,1 113 

201 500 2 007 656 988 4 703 695 7,2 5 809 651 8,8 68 

501 1 000 1 362 960 870 6 635 671 6,9 8 515 585 8,9 17 

1 001 2 000 726 1 016 461 6 867 583 6,8 9 055 996 8,9 1 

2 001 5 000 400 1 215 137 8 021 838 6,6 10 792 753 8,9 1 

5 001 10 000 142 971 336 6 752 526 7,0 8 667 318 8,9 0 

10 001 20 000 68 954 676 7 196 816 7,5 8 460 485 8,9 0 

20 001 50 000 42 1 217 062 9 790 123 8,0 10 830 645 8,9 0 

50 001 100 000 16 1 137 171 10 477 945 9,2 10 705 057 9,4 0 

100 001 150 000 1 102 005 971 274 9,5 974 941 9,6 0 

Praha 1 1 241 664 35 700 551 28,8 35 095 838 28,3 1 
Plzeň 1 167 302 2 913 713 17,4 2 827 641 16,9 1 

Ostrava 1 299 622 5 216 767 17,4 5 067 935 16,9 1 

Brno 1 378 965 6 596 434 17,4 6 388 295 16,9 1 

Celkem ČR 6246 10 503 477 113 300 000  124 900 000   382 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2013); vlastní zpracování. 

V následujícím grafu 4.5 je zobrazeno, jak se vyvíjely výnosy ze sdílených daní 

na obyvatele jednotlivých obcí, rozdělených do dvanácti intervalů podle velikosti obce, 

podle velikostní kategorie ve sledovaném období 2012 a 2013. 
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Graf 4.5 zobrazuje výnos ze sdílených daní na obyvatele, jež je v roce 2013, 

s výjimkou poslední velikostní kategorie, vyšší než v předešlém roce. Z tohoto grafu 4.5 

je patrné, že v roce 2013 došlo u středně velkých obcí k výraznějšímu zvýšení jejich 

výnosu na obyvatele než u ostatních obcí. Oproti roku 2012 došlo u obcí s největším 

počtem obyvatel ke snížení z 20,3 tisíc Kč na 19,8 tisíc Kč na obyvatele. 

 

4.5 Dílčí shrnutí 

V této kapitole byl popsán a graficky znázorněn vývoj celkového inkasa 

vybraných daní za období let 2001 až 2012. Tato kapitola byla zaměřena na popis  

a vysvětlení způsobu výpočtu procentního podílu obcí na sdílených daních pro rok 2012 

a 2013. Byly zde zařazeny čtyři příklady k lepšímu vysvětlení této problematiky. První 

dva se zabývaly způsobem výpočtu platného do 31.12.2012. Byla vybrána města 

Ostrava a Ústí nad Orlicí. Město Ostrava zastupuje skupinu čtyř největších měst České 

republiky a město Ústí nad Orlicí zastupuje skupinu obcí ve střední velikostní kategorii 

podle počtu obyvatel. Další dva příklady se věnují způsobu výpočtu procentního podílu 

na sdílených daních platného od 1.1.2013. Vývoj podílu města Ostravy na výnosu 

sdílených daní v porovnání let 2012 a 2013 poklesl ze 4,604924 % na 4,05810 %, tento 

rozdíl činil 148 832 000 Kč. Podíl města Ústí nad Orlicí mezi roky 2012 a 2013 vzrostl 

z 0,0973595 % na 0,102932 %, tento rozdíl činil 18 252 000 Kč. Na závěr kapitoly bylo 

popsáno, že změna zákona o rozpočtovém určení daní přinesla 378 obcím snížení 

výnosu sdílených daní, ale toto snížení se týká i čtyř největších měst České republiky. 
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5 Závěr 

Územní samosprávné celky jsou v České republice tvořeny obcemi a kraji. 

Důležitou roli ve financování územních samosprávných celků hraje rozpočtové určení 

daní, kterým jsou přerozdělovány výnosy vybraných daní do rozpočtů jednotlivých obcí 

České republiky. Tím jsou zabezpečeny dostatečné finanční zdroje obcím, které pak 

s nimi mohou nakládat podle jejich uvážení. 

Cílem bakalářské práce bylo porovnání starého a nového rozpočtového určení 

daní. Tedy rozpočtové určení daní do 31.12.2012 a od 1.1.2013, kdy byla provedena 

změna zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. 

K tomu, aby bylo možno provést porovnání starého a nového rozpočtového 

určení daní je zapotřebí znát podíl jednotlivých obcí na celostátním hrubém výnosu 

daní, které je zveřejněno Ministerstvem financí České republiky. Pomocí výpočtu 

uvedeného v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní jsou zjišťovány 

procentní podíly obcí na sdílených daních.  

Do 31.12.2012 byl pomocí tří kritérií proveden výpočet procentního podílu 

jednotlivých obcí na sdílených daní. Mezi tato kritéria je zařazeno kritérium počtu 

obyvatel, výměry obce a postupné přechody. Po sečtení dílčích výsledků těchto kritérií 

bude dosaženo výsledného procentního podílu dané obce na hrubém výnosu daní. Od 

1.1.2013 princip výpočtu zůstal nezměněn, pouze bylo přidáno čtvrté kritérium počtu 

dětí mateřských škol a žáků základních škol navštěvujících školu zřizovanou obcí  

a došlo ke změně váhy kritérií. Výpočet procentního podílu pro velká města je oddělený 

od ostatních obcí. Pro největší čtyři města České republiky jsou zákonem  

č. 243/2000 Sb., stanoveny přepočítávací koeficienty a pro ostatní obce jsou stanoveny 

koeficienty a násobky postupných přechodů rozdělené podle počtu obyvatel. 

Při porovnání procentních podílů sdílených daní u čtyř největších měst České 

republiky (hlavního města Prahy, Brna, Ostravy, Plzně) zjistíme, že u všech těchto měst 

v roce 2013 bude snížen jejich podíl. To znamená, že jim v letošním roce budou sníženy 

daňové příjmy. U hlavního města Prahy je počítáno se snížením ve výši zhruba  

604 713 000 Kč. U Brna, Ostravy a Plzně by mělo snížení činit 443 042 000 Kč. 

Pokud by byly porovnány podíly jednotlivých obcí České republiky na sdílených 

daních, bylo by zjištěno u většiny obcí v roce 2013 zvýšení jejich podílů. Bylo to 

způsobeno nejen tím, že na rok 2013 bylo počítáno s výnosem ze sdílených daní ve výši 
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124,9 miliard Kč, což je o 11,6 miliard Kč více než v roce 2012. Opačně je na tom 

celkem 378 obcí, kterým jsou novelou rozpočtového určení daní zkráceny jejich příjmy. 

Při zaměření se na výnos ze sdílených daní na obyvatele v porovnání starého  

a nového určení daní, bude zjištěno, že byl v roce 2013 zvýšen výnos na obyvatele 

téměř u všech velikostních kategorií. To není dodrženo v případě nejpočetnější 

velikostní kategorie, kde je tento výnos na obyvatele oproti roku 2012 mírně snížen. 

Největší výnosy jsou zaznamenány v letošním roce u středně velkých obcí, kde může 

být dosaženo rozdílu až 2,3 tisíce Kč na obyvatele. 

Novelou zákona o rozpočtovém určení daní by měly být sníženy rozdíly mezi 

velkými a malými obcemi, také by mělo být zamezeno znevýhodňování nejmenších 

obcí České republiky a měla by být zajištěna větší finanční nezávislost obcí. 
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Seznam zkratek 

č. číslo 

čl. článek 

ČR Česká republika 

DPH Daň z přidané hodnoty 

mil. milion 

MŠ mateřská škola 

např. například 

org. organizace 

tab. tabulka 

tis. tisíc 

Sb. Sbírka zákonů 

SR státní rozpočet 

ZŠ základní škola 
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