
PŘÍLOHA č. 1 Schéma rozd ělení rozpo čtového ur čení daní od 1.1.2008- převzato: www.mfcr.cz   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DPH 
(celostátní výnos) 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3) 

Daň z příjmů právnických osob 
 z daně placené obcemi a kraji 

100% - daně placené kraji 100% - daně placené obcí 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 
(celostátní výnos) 

Daň z příjmů fyzických osob  
ze samostatně výdělečné činnosti 

(z podnikání) 

30% - obce 
(dle bydliště podnikatele) 

10% - SR 3) 

68,18 % - SR 3) 

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

1) Každý kraj se na procentní části 
celostátního hrubého výnosu daně 
podílí procentem stanoveným v 
příloze č. 1 zákona č. 243/2000 
Sb., o RUD, v platném znění 

2) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: 

1. kritéria výměry katastrálních území obce 

2. prostého počtu obyvatel v obci 

3. násobků postupných přechodů 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3) 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3) 

60% celostátní výnos 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3) 

100% - obce 4) Daň z nemovitostí 

3) Příjmy 

státního 

rozpočtu 

4) Výnos daně z nemovitostí; příjemcem je 
ta obec, na jejímž území se nemovitost 
nachází. 
5) Daňové příjmy jsou rozdělovány na 
základě počtu zaměstnanců s místem 
výkonu práce v obci. 

1,5% – obce 5) 

 

Vysvětlivky:                   



Příloha č.2 

 

Výbory zastupitelstva kraje 

 

1. Výbor finan ční (počet členů: 11) 
předseda: RSDr. Karel Kuboš, člen zastupitelstva kraje (KSČM) 

2. Výbor kontrolní  (počet členů: 11) 
předseda: Ing. Zbyněk Stanjura, člen zastupitelstva kraje (ODS) 

3. Výbor pro výchovu, vzd ělávání a zam ěstnanost  (počet členů: 15) 
předseda: Ing. Jitka Hanusová, členka zastupitelstva kraje (KSČM) 

4. Výbor pro národnostní menšiny  (počet členů: 15) 
předseda: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) 

5. Výbor pro územní plánování  (počet členů: 15) 
předseda: Ing. Jan Adámek, člen zastupitelstva kraje (KSČM) 

6. Výbor zdravotní  (počet členů: 15) 
předseda: Mgr. Alena Krušinová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD) 

7. Výbor pro životní prost ředí (počet členů: 15) 
předseda: Dušan Doležel, člen zastupitelstva kraje (KSČM) 

8. Výbor zahrani ční (počet členů: 15) 
předseda: Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje (KSČM) 

9. Výbor pro dopravu  (počet členů: 15) 
předseda: Ing. Miroslav Boublík, člen zastupitelstva kraje (KSČM) 

10. Výbor sociální  (počet členů: 15) 
předseda: Mgr. Dana Váhalová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD) 

11. Výbor pro kulturu a památky  (počet členů: 15) 
předseda: Mgr. Iva Tichá, členka zastupitelstva kraje (ČSSD) 

12. Výbor pro t ělovýchovu a sport  (počet členů: 15) 
předseda: Mgr. Daniel Havlík, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) 

         Komise rady kraje 

1. Komise bezpe čnostní a pro integrovaný záchranný systém  (počet členů: 14) 
předseda: JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje (KSČM) 

2. Komise investi ční (počet členů: 15) 
předseda: Ing. Jaroslav Kala, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) 

3. Komise legislativní  (počet členů: 13) 
předseda: JUDr. Dušan Blažek 

4. Komise pro ob čany se zdravotním postižením  (počet členů: 15) 
předseda: Miroslav Polak, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) 

5. Komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovn í ruch  (počet členů: 15) 
předseda: Petr Jalowiczor, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) 

6. Komise pro zem ědělství a venkov  (počet členů: 15) 
předseda: Ing. Zdeněk Besta, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) 

7. Komise pro v ědu, výzkum a vysoké školy  (počet členů: 15) 
předseda: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., člen zastupitelstva kraje (ČSSD)



Příloha č.3 

 


