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1. ÚVOD 

 

  Tato práce se zabývá problematikou rozpočtového určení daní (dále jen RUD) 

z pohledu obcí. Pod pojmem RUD se obecně rozumí zákonem stanovené druhy daní, které 

plynou přímo do rozpočtů obcí nebo zákonem stanovený podíl obecních rozpočtů na 

celostátním výnosu daní. Například Netolický (2008) tvrdí, že „RUD je typickým politickým 

zákonem, který definuje především finanční a hospodářskou nezávislost územních 

samosprávných celků na státu, který se vzdává části inkasa z některých daní, aby tak vytvořil 

finanční autonomii územních samospráv na státu. Je plně na rozhodnutí státu, který daňový 

výnos bude plynout do územních rozpočtů, obdobně je čistě v jeho působnosti, jak dále tyto 

zdroje přerozdělí.  

 Municipální jednotky potřebují ke své činnosti značné finanční prostředky, které 

získávají prostřednictvím daňových, nedaňových a kapitálových příjmů nebo prostřednictvím 

dotací. Nejvýznamnější jsou daňové příjmy (cca 60 % veškerých příjmů obcí), které jsou 

rozdělovány mezi obce na základě RUD, dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům.  

 Od roku 1993, kdy byla obnovena územní samospráva (dle zákona č. 367/1990 Sb.,  

o obcích), prošla problematika RUD významnými změnami. To potvrzuje i fakt, že v průběhu 

své existence byla již pětkrát novelizována. Zpravidla šlo o poměrně zásadní úpravy vyvolané 

potřebou reagovat na probíhající změny v oblasti veřejných rozpočtů, či nutnosti upravit 

některé záležitosti, které se v průběhu praxe ukázaly jako více či méně problematické. 

Autorka diplomové práce není zastáncem toho, aby se činili závěry bez předchozí analýzy 

stavu, který u nás funguje již téměř 19 let. Pro pochopení nutnosti změn problematických 

oblastí bylo tedy nezbytné připomenout minulost.  

 Novelou účinnou od roku 2008 (zákon č. 377/2007 Sb.) byl pozměněn způsob propočtu 

sdílených daní tak, aby došlo k odstranění problémových oblastí (vysoká váha koeficientů 

velikostní kategorie, velký rozdíl mezi největšími a nejmenšími obcemi, skokové přechody)  

a zvýšení výdajových možností malých obcí. Vedlejším efektem posílení rozpočtů malých 

obcí však byl rostoucí tlak středních obcí na další novelizaci zákona o RUD, která by zajistila 

posílení jejich rozpočtů. Současný systém sdílených daní přináší středně velkým obcím 

nejnižší průměrný výnos na obyvatele.  

 Nový návrh novely zákona o RUD poprvé představil ministr financí dne 2. června 2011 

s tím, že nabýt účinnosti by měl dne 1. 1. 2013. Na konci července roku 2011 byl odeslán do 
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vnějšího připomínkového řízení, které bylo 23. srpna 2011 uzavřeno. Po zveřejnění návrhu 

novely započali velké diskuze se zástupci měst a obcí. Mezi čtveřici největších měst (Praha, 

Brno, Ostrava, Plzeň), které navrhovaná novela poškozuje, a menšími městy a obcemi se 

vyostřily vztahy. Dne 1. února 2012 sněmovna PČR podpořila v prvním čtení návrh novely 

zákona o RUD a přikázala zákon projednat rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou 

správu a regionální rozvoj. Dne 22. února Sněmovní výbor pro veřejnou správu a regionální 

rozvoj projednávání návrhu přerušil a stanovil lhůtu na podávání pozměňovacích návrhů do  

5. května. Normu znovu projedná na svém jednání 16. května tohoto roku. Ostrá diskuse nad 

tímto návrhem ukazuje, že cesta ke konečnému zákonu bude velmi obtížná a zdlouhavá.  

 Cílem diplomové práce je popsat vývoj rozpočtového určení daní a jeho význam pro 

municipální rozpočty v ČR. Druhým cílem je analyzovat návrh novely zákona o RUD  

a konečně třetím cílem, zhodnocení dopadů návrhu novely.  

 Autorka si je vědoma, že problematika rozpočtového určení daní je složitá a vyžaduje 

pečlivé prostudování nejen legislativy, ale i dalších neméně významných podkladů jako jsou 

analýzy, výzkumné studie, záznamy z konferencí, zápisy z jednání, petice, výzvy, nálezy 

Ústavního soudu a další. V průběhu práce docházelo k významným změnám nejrůznějších 

zákonů, které byly úzce spjaty s problematikou RUD. K výrazné úpravě došlo v oblasti DPH 

(sazbová novela, zákon o jednotném inkasním místu atd.), dani z příjmů, „hazardu“ aj. 

Autorka diplomové práce rovněž reagovala na návrh reformy školství, který taktéž úzce 

souvisí s problematikou financování obecních rozpočtů. 

 Tato diplomová práce má vysvětlit důsledky navrhovaných změn, ale také uvézt na 

pravou míru některé výroky, které v současné době zaznívají ve společnosti. Tato prohlášení 

velmi často bývají politickou proklamací. 

 Při práci byly použity metody: deskripce, analýza, syntéza, komparace, dedukce  

a matematicko-statistické metody. 

 Práce byla svázána dne 27. dubna 2012 a proto již nezohledňuje případné změny 

legislativy ani návrhu novely zákona o RUD po tomto termínu.   
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2. Rozpočet a rozpočtové určení daní 

 V následující kapitole je velmi zhruba popsána struktura rozpočtu, rozpočtová skladba, 

proces a výhled územních samosprávných celků a význam rozpočtového určení daní pro 

obecní rozpočty. 

 2.1 Rozpočet územních samosprávných celků 

Součástí soustavy veřejných rozpočtů jsou územní rozpočty, což je souhrnné 

označení pro rozpočty obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a rozpočty Regionálních rad 

regionů soudržnosti. I přes různá právní specifika se zde řadí i rozpočty statutárních měst, 

městských části či obvodů a hl. města Prahy.  

Současná struktura územních rozpočtů vychází z dvoustupňové územní samosprávy, 

která vyplývá z čl. 99 Ústavy ČR, dle níž jsou základními územními samosprávnými celky 

(dále jen ÚSC) obce. Dále z čl. 101 odst. 3 Ústavy ČR vyplývá, že ÚSC jsou veřejnoprávní 

korporace, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří dle vlastního rozpočtu. Rozpočtové 

hospodaření ÚSC a rozhodování o něm patří do samostatné působnosti těchto celků a stát do 

ní může zasahovat jen formou zákona, způsobem stanoveným v zákoně, nebo vyžaduje-li to 

ochrana zákona.
1
 

Na rozpočty ÚSC lze nahlížet z více pohledů. Dle zákona je rozpočet ÚSC a svazků 

obcí finančním plánem, jímž se řídí financování činností ÚSC a svazku obcí.
2
 Územní 

rozpočty můžeme také chápat jako decentralizovaný (ÚSC rozhoduje samostatně) peněžní 

fond, který je tvořen, rozdělován a používán stejně jako veřejné rozpočty s využitím 

nenávratného, neekvivalentního a nedobrovolného způsobu financování. Je to toková veličina, 

kde během celého rozpočtového období postupně přitékají příjmy a postupně odtékají 

v podobě výdajů, uhrazujících vzniklé potřeby. Dále lze rozpočty ÚSC chápat jako účetní 

bilanci, která sleduje příjmy, výdaje za rozpočtové období a vyrovnanost resp. schodek – 

přebytek rozpočtu. Je taktéž ekonomickým nástrojem místní (regionální) politiky. 

Rozpočty mají důležitou úlohu při stanovení plánu investic a zabezpečení dalších potřeb místí 

či regionální politiky. 

                                                 
1 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. II. Díl. Ústavní právo ČR. Praha: Linde, 2008,  

800 s. ISBN 978-80-7201-694-5. 
2
 § 4 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. Dostupný také: 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=250/2000. 

 



7 

 

Základní východiska právní úpravy pro rozpočty obcí jsou obsažena v zákoně  

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s poslední změnou provedenou 

zákonem č.  364/2011 Sb., ze dne 6. 11. 2011. 

2.1.1 Struktura územního rozpočtu 

 Rozpočty obcí se zpravidla sestavují ve dvou rovinách, a to běžný a kapitálový 

rozpočet. 

 

Tab. 2.1 Schéma běžného rozpočtu 

Příjmy Výdaje 
Daňové  

 všeobecná veřejná správa 

 veřejný pořádek  

 vzdělání 

 péče o zdraví 

 bydlení 

 komunální služby 

 na podnikání 

 ostatní běžné výdaje 

 placené úroky 

 běžné dotace jiným rozpočtům 

 aj. 

 svěřené daně 

 sdílené daně 

 místní (regionální) daně 

 správní poplatky 

Nedaňové 

 uživatelské poplatky za služby 

 příjmy z pronájmu majetku 

 příjmy od vl. neziskových organizací 

 zisk z podnikání 

 ostatní 

Přijaté transfery 

 běžné dotace ze státního rozpočtu 

 běžné dotace ze státních fondů 

 od územních rozpočtů 

 ostatní běžné příjmy (dary, sankce,…) 

Saldo – přebytek Saldo – schodek 

Zdroj: Vlastní zpracování                

 

Běžný rozpočet (viz tab. 2.1) může být sestaven jako vyrovnaný, nebo deficitní popř. 

přebytkový. V případě deficitního rozpočtu je schodek financován z kapitálového rozpočtu 

(prodej majetku, úvěr,…). 

Daňové příjmy jsou nenávratné příjmy, které jsou nejdůležitějším zdrojem 

financování potřeb lokálního a regionálního veřejného sektoru. Tvoří územní rozpočet na 

principu nenávratnosti, neekvivalentnosti a nedobrovolnosti.  

V praxi mají daňové příjmy obcí (regionů) formu obecních (regionálních) daní, 

sdílených daní nebo svěřených daní. U obecních (regionálních) daní si obec samostatně 

rozhoduje o daňové základně, sazbách a osvobození od daně (např. turistické taxy, poplatky 

za psy, povolenky). Svěřené daně se řídí zákonem, přičemž výběr a správa daní je prováděna 

centrálně. Daňový základ (sazby, úlevy, osvobození) mohou obce ovlivnit jen minimálně 

(rozmezí sazeb), resp. vůbec. Jedná se o daň z nemovitostí, část DPFO ze samostatně 

výdělečné činností a podnikání. U sdílených daní stát i ÚSC sdílejí stejnou daňovou 
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základnu, konstrukce daně je stanovena celostátně na základě zákona a obce (regiony) nemají 

žádnou možnost ji ovlivnit. Jedná se o DPFO ze závislé činnosti, část DPFO ze samostatně 

výdělečné činnosti a podnikání, DPPO, DPH. V ČR se využívá nederivační typ přidělování 

sdílených daní, tzn., že se stanovené procento z celkového získaného příjmu stanovené daně 

rozdělí dle kritérií (např. prostý počet obyvatel, velikostní koeficient, rozloha obce).  

Mezi nedaňové příjmy obcí (regionů) patří příjmy z vlastního podnikání, uživatelské 

poplatky, příjmy z vlastní správní činnosti, pokuty, příjmy z mimorozpočtových fondů, ze 

sbírek či darů. Příjmy z vlastní činnosti lze chápat jako zisky z obecních (regionálních) 

podniků, podíly na zisku (majetková účast obce), příjmy z pronájmů, příjmy z cenných 

papírů. Příjmy z poplatků jsou mnohem důležitější pro obce než pro vyšší úrovně 

samosprávy, jelikož právě obce poskytují občanům většinu služeb. Příjmy z poplatků za 

správní úkony vycházejí z vlastní nebo přenesené působnosti obce. V případě přenesené 

působnosti je výše poplatků stanovena zákonem, tudíž ÚSC je ovlivňuje minimálně, resp. 

vůbec. V případě ostatních příjmů se jedná o příjmy z vlastních mimorozpočtových fondů, ze 

sdružování finančních prostředků obcí (využití úspor z rozsahu), dále pak o velmi ojedinělé 

příjmy jako jsou dary a výnosy sbírek. 

Peněžní transfery a dotace jsou poskytovány z rozpočtu vyšší vládní úrovně nižším 

úrovním (vertikální finanční vztah). Důvodů proč jsou transfery poskytovány, je hned 

několik: zmírnění vertikální fiskální nerovnosti (u ÚSC výdaje rostou rychleji než daňové 

příjmy a dotace mají zajistit rovnováhu územních rozpočtů), zabezpečení horizontální fiskální 

rovnováhy (stejná výše výdajů na obyvatele v různých ÚSC), internalizace externalit (mnohé 

služby nejsou poskytovány jen občanům dané obce – př. doprava, kultura). U dotací se jedná 

o kompenzace za nejrůznější znevýhodnění (např. ekologie). 

 

Tab. 2.2 Schéma kapitálového rozpočtu 

Příjmy Výdaje 
 

 z prodeje majetku 

 kapitálové přijaté dotace z rozpočtové soustavy 

 příjmy z půjček  

 příjmy z emisí vl. obligací 

 přebytek běžného rozpočtu 

 dary na investice 

 aj. 

 

 

 na investice 

 kapitálové dotace jiným rozpočtům 

 na nákup obligací, akcií 

 poskytované střednědobé a dlouhodobé půjčky 

 splátky dříve přijatých půjček 

 krytí deficitu běžného rozpočtu 

 aj. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Taktéž kapitálový rozpočet (viz tab. 2.2) může být vyrovnaný, deficitní popř. 

přebytkový. V praxi většinou chybějí finanční zdroje na plánované investice, a proto se 

příjmy kapitálového rozpočtu doplňují o kapitálové příjmy.  

ÚSC využívají návratné příjmy, tedy příjmy, které obec (region) musí vrátit svým 

věřitelům. Obecně se jedná o úvěry komerčních bank, emise komunálních obligací či akcií, 

návratné půjčky a finanční výpomoci od ostatních subjektů. V praxi (taktéž dle teorie 

veřejných financí) se běžné výdaje financují z běžných příjmů a kapitálové výdaje 

z návratných zdrojů. Krátkodobé – překlenovací úvěry se využívají na překonání časového 

nesouladu mezi skutečným plněním příjmů a potřebou financovat běžné výdaje. Překlenovací 

úvěry se mohou využít během rozpočtového období opakovaně. Střednědobými  

a dlouhodobými úvěry se financují investice a kapitálové výdaje. Za zmínku stojí i současný 

trend – systém PPP projektů. Jde se o partnerství soukromého a veřejného sektoru 

v nejrůznějších formách. 

 

2.1.2 Rozpočtová skladba 

Příjmy a výdaje veřejných rozpočtů závazně člení rozpočtová skladba (klasifikace). 

V ČR upravuje rozpočtová skladba způsob třídění všech peněžních operací veřejných 

rozpočtů a některých mimorozpočtových fondů státu, obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí  

a organizačních složek, u kterých je stát, obec nebo kraj zřizovatelem. Rozpočtová skladba se 

řídí vyhláškou MF ČR č. 440/2006 Sb., o rozpočtové skladbě, která vyhovuje i mezinárodním 

standardům. 

Rozpočtová skladba využívá čtyři základní druhy třídění příjmů a výdajů: kapitolní, 

odvětvové, konsolidační a druhové. Kapitolní třídění je v ČR povinné pouze u státního 

rozpočtu. Odvětvové třídí příjmy a výdaje podle odvětví, organizuje vládní činnosti na 

základě jejich účelu nebo funkce. Konsolidační třídí výdaje vynakládané uvnitř soustavy 

veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů a příjmy vznikající uvnitř této 

soustavy. Pro potřeby této práce je nejdůležitější druhové třídění, které je pro ÚSC závazné. 

Třídí operace do tří okruhů: příjmy, výdaje a financování. Využívá čtyřmístný kód, přičemž 

základní je členění do tříd. Čtyři třídy příjmů, dvě třídy výdajů a financování. V rámci tříd se 

dále peněžní operace člení na seskupení položek, podseskupení položek a položky (názorný 

příklad viz příloha č. 1). 
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2.1.3 Rozpočtový proces 

Rozpočty ÚSC mají svá přesně stanovená pravidla. Zcela zásadně se odlišují od 

pravidel používaných pro soukromé finance. Pravidla, procesy a postupy, podle kterých se 

řídí příprava, sestavování, projednávání, schvalování, plnění a kontrola plnění rozpočtů se 

nazývá rozpočtový proces.  

Je důležité objasnit rozdíl mezi pojmy rozpočtové období a rozpočtový proces. 

Zatímco rozpočtové období trvá v České republice v celé rozpočtové soustavě jeden rok a je 

shodné s rokem kalendářním, rozpočtový proces se všemi etapami zahrnuje delší časový úsek, 

zpravidla 1,5 až 2 roky.
3
 

Základní právní úprava rozpočtového procesu obcí je obsažena v zákoně o obcích, 

který dále odkazuje na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů. Přesně je předmět úpravy tohoto zákona vymezen v jeho  

§ 1 odst. 1., podle něhož upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů ÚSC, stanoví 

pravidla hospodaření s jejich finančními prostředky. Dále upravuje zřizování nebo zakládání 

právnických osob ÚSC.  

 

2.1.4 Rozpočtový výhled 

Rozpočtový výhled je obsažen v zákoně o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, které nabyl účinnosti dne 1. ledna 2001. Znění tohoto zákona upravovalo 

rozpočtový výhled jako nepovinný nástroj, tudíž bylo na rozhodnutí orgánů ÚSC, zda 

rozpočtový výhled sestaví. Do té doby nebyl součástí našeho právního řádu a záleželo pouze 

na iniciativě orgánů obce, zda budou finančně plánovat na delší období než jen na rozpočtový 

rok. Novela zákona o rozpočtových pravidlech vyhlášená zákonem č. 557/2004 Sb. 

s účinností od 9. listopadu 2004 mimo jiné zavedla povinnost rozpočtový výhled připravit  

a schválit. Samotný zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů definuje tento 

pojem jako „pomocným nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím 

pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě 

uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po 

roce, na který se sestavuje roční rozpočet“.
4
 

 

                                                 
3 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004, 376 s.     

ISBN: 80-7261-086-4. 
4 § 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.2 Rozpočtové určení daní 

Pod pojmem RUD se obecně rozumí zákonem stanovené druhy daní, které plynou 

přímo do rozpočtů obcí nebo zákonem stanovený podíl obecních rozpočtů na celostátním 

výnosu daní. Důvodem proč je RUD tak důležitým zdrojem příjmů pro ÚSC je hned několik. 

Daňové příjmy tvoří rozhodující část rozpočtových příjmů obcí. Využití daňových příjmů 

není účelově vázáno. O využití rozhodují orgány obcí samy a v neposlední řadě jsou 

základem finanční nezávislosti obcí na státu.  

Například Netolický (2008) tvrdí, že „RUD je typickým politickým zákonem, který 

definuje především finanční a hospodářskou nezávislost ÚSC na státu, který se vzdává části 

inkasa z některých daní, aby tak vytvořil finanční autonomii územních samospráv na státu. Je 

plně na rozhodnutí státu, který daňový výnos bude plynout do územních rozpočtů, obdobně je 

čistě v jeho působnosti, jak dále tyto zdroje přerozdělí.“
5
  

MF ČR zasílá finančním úřadům informace o stavu inkasa vybraných daní dvakrát 

měsíčně.
6
 Pokud v době od posledních provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou 

se z přírůstků inkasa nároky jednotlivých obcí. Finanční úřady tyto údaje zpracovávají  

a předávají převodní příkazy České národní bance, na jejichž základě jsou jednotlivým obcím 

zasílány podíly
7
 na celostátním inkasu vybraných daní, pokud částka přesahuje 500 Kč.  

Je třeba poznamenat, že k finanční autonomii územních samospráv se ČR zavázala 

přistoupením k Evropské chartě místní samosprávy, která byla publikována jako sdělení MZV 

č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávy. Dle článku 9 této Charty, mají 

místní společenství v rámci hospodářské politiky státu právo na přiměřené vlastní finanční 

zdroje, se kterými mohou v rámci svých pravomocí volně nakládat. Finanční zdroje místních 

společenství jsou dle Charty úměrné odpovědnosti stanovené ústavou a zákony (viz kap. 4.4). 

RUD se řídí zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní 

územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o RUD), ve znění 

pozdějších předpisů. Poslední změnu upravuje zákon č. 458/2011 Sb. Dále vyhláškou MF ČR 

o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu 

daně z přidané hodnoty a daních z příjmů. 

                                                 
5 NETOLICKÝ, Martin. Kritérium rozlohy a zvýhodnění malých obcí při rozdělování daní. Deník veřejné 

správy: Odborný časopis o veřejné správě a samosprávě, 2008, roč. 19, č. 4, s. 6. ISSN 1213-6336. 
6 Zpravidla dle stavu k 1. a 15. dni v měsíci. 
7 Zpravidla k 5. a 20. dni v měsíci. 
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3. Vývoj rozpočtového určení daní obcím v České republice 

 Zákonem č. 397/1990 Sb., o obcích (obecním zřízení) a zákonem č. 418/1990 Sb.,  

o hl. městě Praze, došlo v roce 1990 v ČR k obnovení samosprávy, avšak o samostatné 

financování ještě zdaleka nešlo. Teprve po vzniku samostatné ČR, k 1. 1. 1993, dochází 

k přijetí nové daňové soustavy, a s tím související samostatné financování ÚSC. Vývoj 

financování obcí prošel od 90. let do současnosti značnými změnami, proto je zde rozdělen na 

čtyři nejdůležitější etapy, odpovídající tehdejším novelizacím.  

 

3.1 Období 1993 - 1995 

Územní veřejná správa v letech 1993 – 2000 byla tvořena jen základními 

samosprávnými celky - obcemi. Okresy fungovaly jako orgány všeobecné státní správy (se 

svými specifiky) až do roku 2000. Rozpočty obcí a okresních úřadů byly vykazovány 

společně jako místní rozpočty až do ledna 2001. 

Od roku 1993 se příjmem územních rozpočtů stala daň z příjmů fyzických osob (dále 

jen DPFO). Obce získaly celý výnos z DPFO ze SVČ (svěřená daň) a sdíleným příjmem obcí 

i okresních úřadů byl podíl na výnosu DPFO ze závislé činnosti (sdílená daň). V roce 1993 se 

celookresní výnos této daně dělil na 40 % (50 % - 1994, 55 % - 1995) pro obce a 60 % (50 % 

- 1994, 45 % - 1995) pro okresní úřady. Magistrátním městům (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) 

patřil celý výtěžek této daně dosažený na jejich území. Tato daň představovala 

nejvýznamnější daňový příjem obcí (80 %). Další svěřenou daní obcím byl celý výnos daně 

z nemovitostí.  

Od roku 1994 se příjmem obcí stal 100% výnos daně z příjmů právnických osob (dále 

jen DPPO) v případě, kdy je poplatníkem sama obec. Správa a výběr daně byly prováděny 

územními finančními orgány. Strukturu RUD v letech 1993- 1995 popisuje příloha č. 2. 

Nedostatky: Celookresní výnos DPFO ze ZČ způsobil velké rozdíly v daňových 

příjmech obcí. Daň byla konstruována tak, že obce neměly možnost ovlivnit daňový výnos. 

Často tak docházelo k tomu, že dvě charakteristicky stejné obce (velikostí, ekonomickým  

a demografickým zázemím) získaly různou výši daňových příjmů v přepočtu na obyvatele 

jenom proto, že každá z nich patřila pod jiný okres. Na výnosy této daně působilo mnoho 

faktorů, ale obce je mohly ovlivnit jen nepřímo. Např. se snažily přilákat nové zaměstnavatele 

a tím i zaměstnance (budování průmyslových zón). Další problémovou daní byla DPFO ze 

SVČ, kde se obce snažili přilákat k trvalému bydlišti podnikatele. Vznikal tak konkurenční 
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boj mezi obcemi o trvalé bydliště podnikatele (např. nabízení levnějších pozemků k výstavbě 

rodinných domů). Dalším problémem byla změna právní formy podnikání, jelikož DPPO 

nebyla příjmem obce. Nemalé problémy způsobovalo i vyúčtování záloh daní, případné 

přeplatky oslabovali zejména stabilitu malých obecních rozpočtů.  

 

3.2 Období 1996 - 2000 

 K 1. 1. 1996 vešla v platnost novela zákona č. 154/1995 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, která měla zmírnit nedostatky předchozího období. Zásadní změna se týkala 

DPFO ze ZČ, kde podíl obcí na celookresním výnosu činil 30 %, okresním úřadům připadlo 

30 % a státnímu rozpočtu zbylých 40 %. Přičemž 30% výnos obce se ještě rozděloval na 2/3 

dle počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel okresu a 1/3 připadla obci s plátcovou 

pokladnou
8
. Magistrátním městům připadlo 70 % výnosu této daně a 30 % připadlo státnímu 

rozpočtu. Velká změna nastala u DPPO, na které se obce podílely 20 % z celostátního výnosu. 

Od roku 1997 vstoupily do daňových příjmů i poplatky týkající se životního prostředí (např. 

odpady, skládky, znečištění). Přehledné schéma zobrazuje příloha č. 3. 

 Nedostatky: Cílem novelizace bylo zamezit prohlubování rozdílů mezi jednotlivými 

obcemi a okresy. Avšak nové RUD neodstranilo nerovnoměrný daňový výnos obcí v rámci 

území. Obzvlášť znevýhodněny byly malé obce, které neměly sídlo plátcovy pokladny. 

Těchto obcí byla v ČR většina. Na DPFO ze závislé činnosti měla značný vliv rostoucí 

nezaměstnanost v některých regionech a okresech (bývalé hornické oblasti). Rozdíly mezi 

jednotlivými obcemi ve velikosti příjmů na obyvatele byly až trojnásobné. Např. Mladá 

Boleslav s počtem obyvatel 44.362 měla v roce 1999 daňový výnos z DPFO na obyvatele 

3.666 Kč, přičemž Přerov s počtem obyvatel 49.560 jen 1.340 Kč. Průměrný republikový 

výnos daně (bez magistrátních měst) činil 1.349 Kč. Tyto nerovnosti se stát snažil 

kompenzovat formou územní vyrovnávací dotace, která doplatila rozdíl do průměrné hodnoty 

v ČR. K dalším nedostatkům patřilo soustředění plátcových pokladen do největších měst, 

zpravidla to byla bývalá krajská města. Přetrvával tak konkurenční boj malých obcí o získání 

trvalého bydliště podnikatele. Stejně tak si konkurovali i velká města v umístění mzdových 

účtáren podnikatelů.
9
  

                                                 
8 Plátcova pokladna je organizační jednotka plátce DPFO ze ZČ, v níž dochází k vybírání nebo srážení této daně 

nebo záloh na ni, a kde jsou k tomu uloženy všechny potřebné doklady. (§ 38j, zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). 
9 mzdová účtárna je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd nebo platů zaměstnanců. (§ 3 

zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů). 
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3.3 Období 2001 – 2007 

Usnesením vlády ČR č. 258 ze dne 29. března 1999 byla schválena koncepce reformy 

veřejné správy. V rámci decentralizace a dekoncentrace při výkonu veřejné správy v ČR, byl 

jedním z nejdůležitějších kroků první fáze této reformy zákon o změně a zrušení některých 

zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech  

a zákonem o hlavním městě Praze. Tímto zákonem se přenesly působnosti z ministerstev, 

školských a okresních úřadů na kraje v přenesené i samostatné působnosti. Celkem se jednalo 

o přenos působností z 29 zákonů a dotýkal se devíti ministerstev. 

Druhá fáze reformy veřejné správy navazovala na první fázi, jejíž těžiště spočívalo ve 

zřízení krajů, jako vyšších ÚSC s přenesenou působností ve věcech státní správy. Základním 

cílem druhé fáze reformy bylo další prohloubení decentralizačních a dekoncentračních 

procesů. V letech 2002 - 2003 byly na obce a kraje převedeny kompetence, které dosud 

vykonávaly orgány státní správy, buď do samostatné, nebo přenesené působnosti. K 1. lednu 

2003 místo okresních úřadů včetně statutárních měst Plzeň, Brno a Ostrava nově tedy vzniklo 

205 obcí s rozšířenou působností, na které byla přenesena většina kompetencí zrušených 

okresních úřadů. Současně k datu 31. prosince 2002 byla činnost okresních úřadů ukončena. 

Počet obcí s pověřeným obecním úřadem se tedy od 1. ledna 2003 zvýšil na 388. 

 S reformou veřejné správy musela přijít i reforma RUD (viz příloha č. 4). Jedním z cílů 

nového zákona (zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní 

územním samosprávným celkům a některým státním fondům) bylo zajistit fiskální 

dostatečnost jednotlivých úrovní rozpočtů ÚSC. Zajištění spolu s ostatními příjmy pokrytí 

minimálních potřeb obcí a krajů a stabilizovat financování území. Odstranění extrémních 

rozdílů v úrovni příjmů municipalit (zejména u DPFO), a v neposlední řadě odstranění 

spekulativních aktivit obcí ve snaze o zvýšení příjmů.  

 Od 1. 1. 2001, dle nového zákona o RUD, zůstal výlučným daňovým příjmem obcí 

celý výnos daně z nemovitostí a DPPO placená obcemi. Sdíleným daňovým příjmem obcí se 

stal: podíl 20,59 % z celostátního hrubého výnosu (záloha na daň) DPFO ze závislé činnosti  

a funkčních požitků, podíl 20,59 % z celostátního hrubého výnosu (záloha na daň) DPFO 

vybírané srážkou, podíl 20,59 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu (záloha na daň) DPFO 

sníženého o výnosy ve výše uvedených bodech, podíl 20,59 % z celostátního hrubého výnosu 

DPPO. Obcím byl ponechán pouze 30% podíl na DPFO ze SVČ (zbývající část se stala 

sdílenou daní a převáděla se do celostátního výnosu), který měl pro obce působit motivačně 
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k podpoře podnikání. Novým daňovým příjmem se stal podíl 20,59 % z celostátního hrubého 

výnosu DPH. 

 Podíl jednotlivých obcí na výnosu daní byl určen dle kritérií: počtu obyvatel obce, 

počtu zaměstnanců v obci a koeficientu velikostní kategorie obcí. Koeficienty byly navrženy 

pro 14 velikostních kategorií obcí (viz příloha č. 7). Stanovení počtu velikostních kategorií 

měly zohlednit skutečnost, že s počtem obyvatel a velikosti obce, roste rozsah její přenesené 

působnosti. Způsob propočtu daňového výnosu konkrétní obce se vypočítal jako poměr 

násobku počtu obyvatel obce k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obce 

k součtu těchto násobků všech v ČR. Př.: Obec Zubří (Žďár nad Sázavou) měla k 31. 12. 

2000 celkem 356 obyvatel, přepočtený počet obyvatel za celou ČR byl 10.287.132,2 a celkový 

sdílený daňový výnos činil 308,6 mld. Kč. Výpočet: 356 
.
 {(0,5881 / 10.287.132,2) 

.
 0,2059 

.
 

308.600.000.000} = 1.293.180 Kč. Daňový příjem obce Zubří v roce 2001 činil 1.293.180 Kč. 

Dopady: V novém RUD došlo k většímu zapojení daní (DPH) do rozpočtu obcí, tím se 

tak přispělo k větší předvídatelnosti a stabilitě rozpočtů v čase. Zrušením vazeb na 

celookresní výnos se snížily územní nerovnosti daňových výnosů mezi obcemi. Daňový 

systém však výrazně změnil rozdělení výnosů daní v rámci jednotlivých kategorií obcí. 

Problém byl spojen s koeficienty, které neměly reálné opodstatnění a byly vytvořeny zcela 

uměle bez užší vazby na skutečné podmínky. Další problémy tvořily skokové přechody mezi 

velikostními kategoriemi. Kritizovaná rozhraní, ve kterých docházelo k největším 

nerovnostem přerozdělování, byly hranice 100, 10.000 a 100.000 obyvatel. Díky rozdílu 

v koeficientu tak prakticky stejně velké město, bez možností jakéhokoli ovlivnění, získalo 

zhruba o 20 % daňových příjmů na obyvatele méně, než jiné město ve větší velikostní 

kategorii. Špatná konstrukce velikostních kategorií vedla v praxi obce k „nakupování 

občanů“. Snažily se získat vyšší počet trvale bydlících obyvatel, aby se dostaly do vyšší 

velikostní kategorie a zároveň tak získaly větší podíl na daňových výnosech. Zcela otevřeně 

tak vystupoval v prosinci 2005, tehdejší primátor města Jihlavy, Vladimír Hink, který aby se 

město dostalo přes hranici 50.000 obyvatel a zvýšilo tak daňový příjem o cca 26 mil. Kč, 

přislíbil každému novému občanovi, který si v Jihlavě přihlásí trvalé bydliště, 3.000 Kč.
10

 

Podobná praxe nastala v Kolíně, kde bylo vypláceno 1.000 Kč/osobu, která si v tamějším 

městě přihlásila trvalé bydliště. Kolín se tak chtěl dostat za hranici 30.000 obyvatel a přilepšit 

si cca o 10 mil. Kč. Ve skutečnosti se lidé sice přihlašovali do těchto města, ale nadále bydleli 

                                                 
10

 RÁDIO IMPULS. Záznam rozhovoru s primátorem města Jihlavy Vladimírem Hinkem ze dne 5. 12. 2005. 

Dostupné z: http://www.impuls.cz/clanek/.../146677. 
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v okolních obcích, kterým se prakticky počet obyvatel snížil. S velikostními kategoriemi 

souvisely i velké rozdíly v koeficientech velikostních kategorií mezi největšími a nejmenšími 

obcemi. Docházelo tak k diskriminaci obcí s nízkým počtem obyvatel. V tomto případě 

(oficiálně toto řečeno nikdy nebylo) mohlo jít o záměr ze strany státu, aby docházelo  

k slučování nejmenších obcí. Pro zajímavost: k 31. 12. 2007 počet obcí do 300 obyvatel byl 

2.461 z celkového počtu 6.244 obcí, přičemž nejmenší obec „Čilá“ v ČR měla pouze 19 

obyvatel (bez Březiny - vojenského újezdu s počtem obyvatel 2). Další problematickým bodem 

byla vysoká váha koeficientů velikostních kategorií při přerozdělování celkových daňových 

příjmů obcí. Tento koeficient byl ve své podstatě jediným kritériem, které nemohlo odrážet 

skutečné náklady obce spojené se samostatnou působností. 

 Uvedené problémy si vynutily další novelu zákona o RUD, který v první schválené 

verzi nezahrnoval financování krajů. Zákon č. 483/2001 Sb., který nabyl účinnosti dnem  

1. 1. 2002, platil až do 31. 12. 2007. Soubor sdílených daní zůstal stejný, o celostátní výnos se 

však dělily s obcemi a státem i kraje, a to 3,1 % podílem na celostátním výnosu. Obcí se 

novela dotkla u DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků. Obcím připadl 1,5% podíl 

z celostátního výnosu daně, z důvodu motivace ke zvyšování zaměstnanosti a principu 

zásluhovosti. Tato stanovená část byla obcím rozdělena dle počtu zaměstnanců v obci k počtu 

zaměstnanců v ČR. Kraje byly z velké části závislé na účelových dotacích ze státního 

rozpočtu, proto protestovaly a požadovaly zvýšení podílu na celostátním výnosu daní. 

V průběhu roku 2004 byl schválen zákon č. 1/2005 Sb., který nabyl účinnosti dnem vyhlášení 

3. 1. 2005. Novela se týkala pouze krajů, kterým se zvýšil podíl z 3,1 % na 8,92 %. Přehledný 

graf zobrazuje příloha č. 5. 

 

3.4 Období od roku 2008 

Novela zákona o RUD platná od roku 2005 nenapravila zmiňované nedostatky z roku 

2001. Nutnost úpravy tehdejšího systému byla vyvolána hlavně přijetím zákona o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, který výrazně zasáhl do sazeb daní, a to také těch, na jejichž výnosu se 

podílí obce (DPH, DPFO, DPPO). Očekávaný pokles příjmů daní pro ÚSC, zejména pro 

obce, vedl k intenzivnímu tlaku na úpravu zákona. Celospolečenská situace a politický postoj 

nutně znamenaly zahájení diskuzí o změně RUD. Návrhy a iniciativy předkládalo MF ČR, 

PSP ČR, Svaz měst a obcí a tzv. „Zlínská iniciativa“.  

Ta byla složena ze zástupců starostů ze Zlínska, sestavujících vlastní návrh reformy 

financování obcí, a který dne 21. 5. 2006 představila v Senátu. Tento návrh byl zároveň 
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přílohou ke „Smlouvě obcí a měst“ proti daňové diskriminaci, podporovaný cca 1000 

starostů. Obce a města sdružená ve smlouvě požadovala změnu stávajícího RUD. Jejich 

kritika se soustředila zejména na fakt, že nejmenší obce na obyvatele v ČR získávají až 6,5 

krát méně finančních prostředků do obecní pokladny, než největší města. Návrh, který měl být 

podkladem pro novelu zákona o RUD, se však ukázal jako velký omyl. Řešit propady ve 

financování nejmenších obcí kompenzací z rozpočtů velkých měst, byl tehdy nápad naivní  

a politicky neprůchodný. Vlastní návrh Zlínské iniciativy však byl podle stanoviska 

ministerstva financí (Ing. Miroslava Kalouska) natolik komplikovaný, že by se kvůli němu 

musely změnit všechny důležité zákony, dokonce i Ústava ČR. Nicméně jednání v Senátu 

mělo svou odezvu.  

Na základě tohoto slyšení podala dne 29. 6. 2006 skupina 28 senátorů PČR ústavní 

stížnost a návrh na zrušení části ustanovení § 4 odst. 2 a přílohy č. 2 č. 243/2000 Sb., zákona 

o RUD (tj. koeficienty velikostních kategorií obcí). Senátoři akceptovali legitimitu zákona 

jako takového, avšak zpochybňovali ústavnost napadených části. Kolizi viděli s čl. 1 a 4 

Listiny základních práva a svobod a čl. 8 Ústavy ČR, tedy rovnosti v právech, které se týká 

jak jednotlivých osob, tak i územního společenství občanů, kterými jsou obce. Dne 20. 11. 

2007 Ústavní soud, dle nálezu Ústavního soudu č. 18/2008 Sb., návrh zamítl a zdůraznil 

„komplexní politickou povahu celé věci, která vyžaduje jistou míru experimentování …, kdy se 

o změně má usilovat v rámci politické soutěže, nikoli v rámci soudní kontroly ústavnosti“.
11

 

V dané souvislosti byla ještě podána stížnost (starostou obce Suchá Loz a současným 

poslancem Mgr. Petrem Gazdíkem) na ČR na údajnou daňovou diskriminaci u soudu pro 

lidská práva ve Štrasburku. Po jednání s ministrem financí byla stížnost po 20 dnech stažena. 

Nutno dodat, že tuto „alternativní variantu“ nepodporoval ani Svaz města a obcí ani Asociace 

krajů. 

 Následkem těchto událostí byly vyprovokovány veřejné debaty, které vyústily  

v novelu zákona o RUD, publikovanou jako zákon č. 377/2007 Sb., s účinnosti od  

1. 1. 2008. Cílem novely bylo odstranění problematických oblastí (vysokou váhu koeficientů 

velikostních kategorií jako jediného kritéria, velký rozdíl mezi největšími a nejmenšími 

obcemi, skokové přechody) a zvýšení výdajových možností malých obcí. 

Novela přinesla tyto změny: 

 

                                                 
11

 Nález Ústavního soudu č. 18/2008 Sb., ze dne 20. 11. 2007, o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 4 ods.  

2 č. 243/2000 Sb., zákona o RUD. Dostupný také z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-18. 
 



18 

 

1. Doplnění nových kritérií pro přerozdělení podílu obcí na sdílených daních 

 Celková výměra obce:  váha 3 % 

(Podíl výměry katastrálního území obce na celkové výměře ČR) 

 Prostý počet obyvatel:  váha 3 % 

(Podíl počtu obyvatel obce na celkovém počtu obyvatel ČR) 

 Úprava stávajícího kritéria – počet obyvatel obce upravený koeficientem velikostní 

kategorie obcí:   váha 94 % 

2. Změna systému přerozdělování sdílených daňových příjmů, dle počtu obyvatel 

upraveného koeficientem velikostní kategorie  

 Zrušení skokových přechodů 

 Zavedení postupných přechodů mezi velikostními kategoriemi 

 Snížení počtu velikostních kategorií obcí (ze 14 na 4) 

 Vynětí čtyř největších měst ze systému: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň 

3.   Zvýšení podílu obcí na sdílených daních z 20,59 % na 21,4 % od roku 2008 

 

 Použití kritéria výměry obce zvýhodňuje obce, které mají nižší hustotu obyvatel, 

popř. kterým brání geografické podmínky ke sloučení se sousedními obcemi. Na první pohled 

se může zdát, že 3% váha tohoto kritéria je zanedbatelná, ale ve skutečnosti došlo 

k několikanásobnému nárůstu daňových příjmů některých obcí s nízkým počtem obyvatel, ale 

velkou výměrou katastrálního území (pole, louky, pastviny, lesy,…). Tzn. neopodstatněné 

mimořádné přínosy pro malé obce (zejména do 300 obyvatel). Příkladem může být obec 

Modrava (Plzeňský kraj) s počtem obyvatel 55, výměrou katastrálního území cca 8.200 ha, 

která měla v roce 2007, dle RUD příjem cca 265 tis. Kč a po zavedení novelizovaného znění 

zákona 4,2 mil. Kč (tj. nárůst o 1.580 %). Popř. obec Kryštofovy Hamry (Ústecký kraj) s 56 

obyvateli a 6.842,2 ha územím, měla v roce 2007 daňový příjem 270 tis. Kč a o rok později 

cca 3,6 mil. Kč (tj. nárůst o 1.323,8 %).
12

 

 Aby nedocházelo ke kritizovaným skokovým přechodům mezi velikostními 

kategoriemi obcí a k „nakupování obyvatelstva“, byl zaveden klouzavý - progresivní přechod 

mezi velikostními kategoriemi, tzv. koeficient postupných přechodů. Nově se tak 

s koeficientem násobí pouze ta část počtu obyvatel obce, která spadá do příslušné kategorie 

počtu obyvatel. Tento postup neplatí pro čtyři největší města ČR (Praha, Brno, Ostrava, 

Plzeň), kterých se spekulativní navyšování počtu obyvatel netýkal, a pro které byl stanoven 

                                                 
12 NETOLICKÝ, Martin. Kritérium rozlohy a zvýhodnění malých obcí při rozdělování daní. Deník veřejné 

správy: Odborný časopis o veřejné správě a samosprávě, 2008, roč. 19, č. 4, s. 6. ISSN 1213-6336. 
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samostatný přepočítací koeficient (viz příloha č. 8). Tyto koeficienty byly stanoveny tak, aby 

se daňové příjmy těchto měst vlivem navrhovaných změn nesnížily. 

 Pro zmírnění dopadů nového RUD se navýšil podíl na sdílených daních (z 20,59 % na 

21,4 %) o 4,6 mld. Kč na vrub státního rozpočtu roku 2008. Konkrétní podíl dané obce na 

stanovené části celostátního hrubého výnosu sdílených daní (každoročně zveřejněn ve 

vyhlášce), se zjistí jako celkový součet příslušných podílů násobený příslušnými váhami. 

Výpočet probíhá ve dvou krocích: Nejdříve se zjistí podíl čtyř největších měst na sdílených 

daních. Vypočte se jako podíl násobku počtu obyvatel města a příslušného přepočítacího 

koeficientu (viz příloha č. 8) na součtu těchto násobků za již zmíněná čtyři největší města a za 

ostatní obce ČR. Ve druhém kroku jsou přepočteny podíly pro ostatní obce. Dané intervaly 

počtu obyvatel a koeficienty postupných přechodů jsou použity pouze pro násobení počtu 

obyvatel obce v rámci daného intervalu. Tím je zaručeno, že podíly jednotlivých obcí jsou 

spojité bez skokových přechodů. Podíl dané obce je podílem násobku počtu obyvatel obce  

a příslušných koeficientů postupných přechodů na součtu těchto násobků za všechny obce 

(bez čtyř největších měst). Názorný příklad výpočtu je zobrazen v příloze č. 8. 

 Dle výpočtu má značně prodělávat cca 21 obcí z celkem 6.244 obcí ČR. 5 obcí 

v kategorii 301-1.500 obyvatel, 4 obce (5.001 – 10.000 obyvatel), 8 obcí (10.001- 20.000 

obyvatel), 3 obce (50.001 – 100.000 obyvatel), 1 obec (100.001 – 150.000 obyvatel). Právě 

v poslední kategorii se jedná o Olomouc, město s největším dopadem a zároveň jediné město 

nad 100.001 obyvatel. Přišla tak o 149,6 mil Kč, tj. 12,5 % (původně 193,2 mil. Kč). Jednalo 

se o tak značnou ztrátu, že stát musel městu zvýšit příjmy formou dotace ze státního rozpočtu. 

K celkovému zhoršení situace došlo u 146 obcí a měst, z toho u 124 subjektů je ztráta nižší 

než 4 % oproti předcházejícímu období. Nejvíce ztrátových obcí se nachází v kategorii od 

10.001 do 20.000 obyvatel, kde je ztrátových 68 obcí a u kategorie od 20.001 do 30.000 

obyvatel se jedná o 27 obcí. 
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4. Zhodnocení dopadu návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní 

obcím 

 

 S ohledem na platný systém RUD včetně dopadů reformy veřejných financí, je 

žádoucí celý systém RUD a hospodaření ÚSC posuzovat komplexně. Návrh nového systému 

RUD by nebyl možný bez provedení hlubší analýzy hospodaření obcí. Myšlena je analýza 

příjmů, výdajů a změn potřeb obcí, vyvolaných dopady ve financování určitých odvětví 

služeb. Novelou RUD účinnou od roku 2008 byly provedeny dílčí změny, současná situace 

však vyžaduje řešení dalších problémů spojených s financováním obcí.  

 Současné znění zákona o RUD má značné nedostatky. Základní problémy vznikají 

převážně v  kritériích pro přerozdělování podílu obcí na sdílených daních, které zcela 

neodrážejí reálný stav. Nejde jen o typy, ale také o váhu jednotlivých kritérií. Dalším 

problémem je byrokracie, absence systému RUD, která by zajistila stabilní příjmy a lepší 

odhady inkas ze sdílených daní, dopady fiskální politiky státu na příjmy obcí, „přetahování“ 

podnikatelů, netransparentnost dotačních titulů, problematika místních daní (poplatků) atd.  

 

4.1 Geneze návrhu novely zákona  

Již na samotném počátku účinnosti současného systému RUD poukazuje Tománek
13

 

v článku Deníku veřejné správy na to, že novela zákona o RUD „neřeší řadu otázek, které by 

měly být odrazem široké shody v této oblasti. Provedení hlubších změn v RUD pro rok 2008 

přitom nebylo reálné z hlediska nedostatku času a vzhledem ke složitosti problematiky“. 

Poukazuje na nutnou diskuzi na dané téma a formuluje některé principy, z nichž by se mělo 

vycházet.  

Jak již bylo zmíněno, nelze podávat dobře připravené návrhy, bez hlubších analýz. 

Proto byla již první polovině roku 2008 na Ministerstvu financí vytvořena pracovní skupina 

tvořena odborníky z resortu MF ČR, MV ČR, PSP ČR a Svazu měst a obcí s cílem připravit 

zcela nový zákon, který by nahradil stávající systém. Postupně se do diskuse zapojovali 

Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, Asociace krajů ČR, zástupci 

obcí a měst. V témže období bylo zadáno zpracování dokumentu „Analýza financování 

výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků, která poskytne relevantní 

množství dat pro přípravu nového zákona o RUD“ nezávislým subjektem, akademickou obcí 

                                                 
13 TOMÁNEK, Petr. Hospodaření obcí včera, dnes a zítra. Deník veřejné správy: Odborný časopis o veřejné 

správě a samosprávě, 2007, roč. 18, č. 5, s. 7. ISSN 1213-6336. 
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VŠE - Národohospodářskou fakultou (spolupráce s Universitou Pardubice, VŠB – TU 

Ostrava, Univerzitou Bratislava). Analýza měla potvrdit, zda stávající systém financování 

územní státní správy a samosprávy odpovídá potřebám ÚSC, popř. jak docílit nutných změn. 

Rovněž měla posoudit úlohu krajů a schopnost financovat vlastní krajský rozpočet. Analýza 

vycházela z podkladů let 2005-2007, je tedy nutno poznamenat, že nemohla zhodnotit tehdejší 

novelu zákona o RUD, jelikož šetření probíhala přibližně v polovině roku 2008. Přesto 

obsahuje významné návrhy principů a kritérií, náměty k širší diskuzi, či pro další výzkumy 

k odstranění problémů v oblasti financování obcí (i krajů). Další výzkumy měli pomoci 

objektivizovat finanční potřeby obcí, přesto MF ČR
14

 nepovažovalo za aktuální tyto výdaje  

a výzkumy v tomto směru dále analyzovat. 

Na přelom roku 2009/2010 roste tlak středně velkých obcí na další změnu zákona, 

která by směřovala k posílení jejich rozpočtů. Rozvíjí se debata napříč politickým spektrem, 

diskuze probíhají v médiích. Nový návrh novely zákona o RUD poprvé představil ministr 

financí dne 2. června 2011 s tím, že nabýt účinnosti by měl dne 1. 1. 2013. Na konci července 

roku 2011 byl odeslán do vnějšího připomínkového řízení, které bylo 23. srpna 2011 

uzavřeno. Sdružení místních samospráv ČR s cílem usnadnění schválení návrhu novely 

neuplatnilo žádné připomínky, které by mohly přinést další komplikace. Z celkového objemu 

32 zaslaných vyjádření návrh jako celek podporuje 15 subjektů. Bez zásadních připomínek se 

k návrhu novely zákona vyjádřila většina krajů a ministerstev.
15

 Po vypořádání připomínek 

byl návrh poslán v říjnu 2011 k projednání ve vládě.  

Po zveřejnění návrhu novely započali velké diskuze se zástupci měst a obcí. Mezi 

čtveřici největších měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), které navrhovaná novela poškozuje,  

a menšími městy a obcemi se vyostřily vztahy.  Zástupci čtyř statutárních měst, kteří po 

domluvě postupují ve shodě, se ostře ohradily vůči navrhované novele. Nechali si zpracovat 

analýzy nákladů na mimoměstské občany dojíždějících do tamních měst, zaslali otevřenou 

výzvu PČR (obou komorám), aby tento návrh nepodpořili. Ostravané vedli kampaň proti 

návrhu novely zákona o RUD, sepsali petici s cca 17.000 podpisy a zvažovali žalobu na stát. 

Přes sto starostů veřejně žádalo primátora Ostravy, aby nebránilo daňovým změnám.  

Dne 1. února 2012 sněmovna PČR podpořila v prvním čtení návrh novely zákona  

o RUD a přikázala zákon projednat rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu  

a regionální rozvoj. Dne 22. února Sněmovní výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

                                                 
14 Zápis z jednání Ministerstva financí ČR ze dne 20. ledna 2009; dostupné: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ministerstvo_52144.html?page=19&year=2009. 
15 Stanovisko Předsednictva SMS ČR k připomínkovému řízení novely zákona o RUD; dostupné: 

http://www.smscr.cz/aktuality.php?id=136. 
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projednávání návrhu přerušil a stanovil lhůtu na podávání pozměňovacích návrhů do  

5. května. Normu znovu projedná na svém jednání 16. května tohoto roku. Ostrá diskuse nad 

tímto návrhem ukazuje, že cesta ke konečnému zákonu bude velmi obtížná. Ovšem pokud se 

nezmění a projde i třetím čtením, měl by návrh novely (dle předkladatele) zákona nabýt 

účinnosti dne 1. 1. 2013. 

4.2 Navrhovaná novela zákona  

Návrh novely zákona o RUD navyšuje objem sdílených daní o 7 mld. Kč na úkor 

národních dotačních titulů ve státním rozpočtu, přičemž tyto prostředky jsou směřovány tak, 

aby došlo k poklesu rozdílu mezi obcemi s nejnižšími a nejvyššími příjmy na obyvatele. Dle 

současného platného znění zákona by sdílené daně na obyvatele v hl. městě Praze činily 

29.600 Kč, v kategorii s nejnižším výnosem, tj. 2.000 až 5.000 obyvatel, dosahují průměrně 

6.800 Kč na obyvatele.
16

 Současně se navrhuje přesun 1,5 mld. Kč ze státního rozpočtu 

(současný příspěvek na školství v kapitole Všeobecná pokladní správa, poskytován v rámci 

finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí) do objemu sdílených daní pro obce. 

Nutno podotknout, že s tímto souvisí i provedení novelizace školského zákona.
17

 Navrhované 

posílení objemu sdílených daní pro obce způsobí zvýšení podílu obcí na sdílených daních,  

a to ze současných 21,4 % na 22,96 %
18

 u jednotlivých dílčích daňových příjmů. Podíl je 

propočten z dostupných dat, kdy současný objem sdílených daní činí 116,8 mld. Kč
19

. 

Výpočet je následující: [21,4 % 
. 
(116,8 + 7 + 1,5)] / 116,8 = 22,96 %. 

Navrhovaná novela zákona počítá také se změnou v kritériích pro přerozdělení podílu 

obcí na sdílených daních.  

 celková rozloha katastrálního území  váha   3 % 

 prostý počet obyvatel    váha 10 % 

 počet dětí MŠ, žáků ZŠ   váha   7 % 

 koeficient postupných přechodů  váha 80 % 

Zvýšení váhy kritéria prostého počtu obyvatel má snížit rozdíl v příjmech na obyvatele, proto 

se zvyšuje z 3 % na 10 %. Dále se mezi kritéria zapojuje počet dětí MŠ a žáků ZŠ s váhou 

kritéria 7 %.
20

 Data o počtu dětí MŠ a žáků ZŠ bude poskytovat MŠMT ČR, které zpracovává 

statistiku k 30. září předcházejícího roku. Tyto data pak Ministerstvo financí ČR využije 

                                                 
16 Jde o modelový propočet z dostupných dat za rok 2010, při aktualizaci dat se hodnoty mění.  Nezohledňuje 

změny zákona o DPH č. 370/2011 Sb. („sazbová novela“). 
17 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 
18 Bez změny zákona o DPH č. 370/2011 Sb. („sazbová novela“). 
19 Predikce MF ČR z července 2011. 
20 Součástí návrhu je vymezení okruhu škol zřizovaných obcemi. 
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v rámci každoročně vydané vyhlášky o Podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních 

částech celostátního hrubého výnosu DPH a daně z příjmů. Váha kritéria celkové rozlohy 

katastrálního území obce se nemění, zůstává na 3 %. Z výše uvedených informací pak 

vyplývá 80% váha kritéria postupných přechodů
21

.  

Dále se navrhuje zapojení tří největších měst (Brna, Ostravy, Plzně) do propočtu 

k ostatním městům, tím by přišly o své dosavadní výjimečné postavení. U hlavního města 

Prahy se i nadále navrhuje oddělený propočet, avšak se sníženým přepočítacím koeficientem 

ze 4,2098 na 3,5355. V souvislosti s očekávanými negativními dopady pro tato čtyři největší 

města se navrhují po přechodnou dobu 4 let částečné kompenzace ztrát. V prvním roce 

účinnosti navrhované novely zákona by kompenzace pokryly většinu předpokládané ztráty, 

v dalších třech letech by kompenzace výrazně klesaly (viz příloha č. 10). 

Navrhovaný princip zahrnutí měst Brna, Ostravy a Plzně do propočtu k ostatním 

obcím znamená, úpravu velikostních kategorií a koeficientů postupných přechodů, i změnu 

přepočítacích koeficientů. Nově se tak vytváří dodatečná kategorie „110.001 a více“, do níž 

by tato města spadala (viz příloha č. 10) 

Na závěr je třeba podotknout, že navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním 

pořádkem ČR, není v rozporu s Evropskou chartou místní samosprávy. Odpovědnými orgány 

za realizaci navržené právní úpravy jsou územní finanční orgány, které dle zákona
22

 realizují 

převody daňových příjmů. Navrhovaná novela zákona nezpůsobuje dodatečné požadavky na 

provádění činností, došlo by pouze k propočtovým změnám. Dodatečné prostředky ze 

státního rozpočtu (mimořádné dotace, mimo rámec RUD) na kompenzace čtyřem největším 

městům by provedlo Ministerstvo financí ČR. Grafické zobrazení návrhu novely zákona  

o RUD je v příloze č. 9.  

 

4.3 Srovnání návrhu novely zákona se stávajícím systémem 

4.3.1 Zdroje informací 

Propočet vychází ze základního období roku 2010
23

 a z predikce sdílených daní 

o objemu 116,8 mld. Kč (predikce celostátního inkasa daní použité pro sestavení návrhu 

zákona o státním rozpočtu ČR). V návrhu novely zákona o RUD je tento objem navýšen  

                                                 
21 Kritérium počtu obyvatel obce upraveného příslušnými koeficienty (přepočítacím koeficientem a u ostatních 

obcí také koeficientem postupných přechodů). 
22 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům  

a některým státním fondům (zákon o RUD), ve znění pozdějších předpisů. 
23 Nezohledňuje změny zákona o DPH č. 370/2011 Sb. („sazbová novela“). 
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o 7 mld. Kč na úkor národních dotačních titulů ve státním rozpočtu a o 1,5 mld. Kč ze 

současného příspěvku na školství v kapitole Všeobecná pokladní správa. Údaje o počtu 

obyvatel obce k 1. lednu 2010, výměře katastrálních území obcí k 1. lednu 2010 a počty 

zaměstnanců k 1. prosinci 2009 jsou čerpány z vyhlášky č. 245/2010 Sb. ze dne 19. 8. 2010 

Ministerstva financí ČR. MF ČR je získává z Českého statistického úřadu a Českého ústavu 

zeměměřického a katastrálního. Údaje o počtech dětí MŠ a žáků ZŠ k 30. 9. 2009 jsou 

čerpány z MŠMT a databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání. V případě schválení návrhu 

novely zákona o RUD budou zdrojem dat o počtech žáků (dětí) statistické výkonové výkazy 

převzaté z MŠMT zpracované k 30. 9. předcházejícího roku.  

 

4.3.2 Metoda výpočtu 

Vzorový příklad je vypočítán samostatně z dostupných informací za rok 2010. Data 

pro srovnání návrhu novely zákona se stávajícím systémem RUD jsou použita z MF ČR
24

 

a z portálu „Obce lidem“
25

, vztahují se k období roku 2010. Tudíž nezohledňují následné 

legislativní změny ani predikce MF ČR. Do propočtu není zahrnut výnos daně z nemovitostí, 

DPPO v případech, kdy je poplatníkem příslušná obec a podíl na 1,5 % z celostátního 

hrubého výnosu DPFO ze závislé činnosti a z funkčních požitků.   

 

4.3.3 Postup při výpočtu podílu konkrétní obce na sdílených daních  

 V této části je názorně předvedena metodika výpočtu podílu sdílených daní 

v současném systému RUD a navrhovaném modelu. Základní informace:  

Obec:        Václavovice 

počet obyvatel k 1. 1. 2010:     1.783 

Výměra katastrálního území obce k 1. 1. 2010:  567,3575 ha  

Počet obyvatel obcí ČR k 1. 1. 2010:   10.504.765 

Výměra obcí ČR k 1. 1. 2010 :    7.756.829,8264 ha 

Počet dětí MŠ a žáků ZŠ k 30. 9. 2009:   186 

Počet dětí/žáků ČR k 30. 9. 2009    1.108.467 

Součet násobků postupných přechodů za ostatní obce činil 10.173.528,1271. 

Celkové procento podílu obcí na části celostátního hrubého výnosu daní činil 53,190679 %. 

                                                 
24 MF ČR - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování zveřejnil v 7/2011 tabulku 

„Výpočet odhadu dopadu navrhované legislativy na konkrétní obce“; dostupné: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_model_sdil_dani_obci_63332.html. 
25 Politická strana TOP 09 a StaN vytvořili teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání 

současného systému RUD s návrhem Ministerstva financí ČR. Dostupné: http://www.obcelidem.cz/. 
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A) Současný systém RUD 

I. Podíl obce na celkové výměře (váha 3 %) 

(567,3575 / 7.756.829,8264) 
.
 0,03 = 0,0002194288824 % 

 

II. Podíl prostého počtu obyvatel na celkovém počtu obyvatel (váha 3 %) 

(1.783 / 10.504.765) 
.
 0,03 = 0,0005091974928 % 

 

III. Kritérium počtu obyvatel obce upraveného koeficienty velikostních kategorií (váha 94 %) 

300 + (1,0640 
. 
(1.783 – 300) = 1.877,912 

[(1.877,912 / 10.173.528,1271) 
.
 0,53190679]

 .
 0,94 = 0,0092292632748 % 

 

0,0002194288824  + 0,0005091974928  + 0,0092292632748  = 0,00995788965 % 

116,8 mld. Kč 
.
 0,00995788965 % = 11.630.800 Kč (6.500 Kč / obyvatele)

26
 

 

 

B) Navrhovaný systém RUD 

I. Podíl obce na celkové výměře (váha 3 %) 

(567,3575 / 7.756.829,8264) 
.
 0,03 = 0,0002194288 % 

 

II. Podíl prostého počtu obyvatel na celkovém počtu obyvatel (váha 10 %) 

(1.783 / 10.504.765) 
.
 0,1 = 0,0016973249 % 

 

III. Podíl počtu dětí MŠ a žáků ZŠ na celkovém počtu dětí/žáků (váha 7 %)  

(186 / 1.108.467) . 0,07 = 0,0017745951 %   

 

IV. Kritérium počtu obyvatel obce upraveného koeficienty velikostních kategorií (váha 80 %) 

50 + (1,1179 
. 
(1.783 – 50) = 1.987,3207 

[(1.987,3207/ 10.173.528,1271) 
.
 0,53190679]

 .
 0,8 = 0,0083123129 % 

 

0,0002194288  + 0,0016973249  + 0,0017745951 + 0,0083123129  = 0,0120036617 % 

125,3 mld. Kč 
.
 0,0120036617 % = 15.040.600 Kč (8.400 Kč / obyvatele)

26 

 

                                                 
26 Zaokrouhleno matematicky na stokoruny. 
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Z výpočtu je zřejmé, že pro obec Václavovice je výhodnější navrhovaný model RUD, ve 

kterém by se ji výnos na jednoho obyvatele zvýšil o 29,3 %. 
 

Na první pohled se může zdát váha jednotlivých kritérií (3 %, 10 %) zanedbatelná, ale 

není tomu tak. Následný příklad demonstruje současný systém RUD se změnou váhy prostého 

počtu obyvatel obce z 3 % na 10 % (na úkor koeficientu postupných přechodů).  

 

a) současný systém RUD: 11.630.800 Kč (6.500 Kč / obyvatele) 

b) Δ váhy prostého počtu obyvatel obce  

 podíl obce na celkové výměře (váha 3 %)  0,000219429 % 

 podíl prostého počtu obyvatel (váha 10 %)  0.001697325 % 

 koeficient postupných přechodů (váha 87 %) 0,008541977 % 

0,010458731 % 

 116,8 mld. Kč 
.
 0,010458731 % = 12.215.797 Kč (6.900 Kč / obyvatele)

27
 

  Pouhou změnou váhy kritéria podílu prostého počtu obyvatel z 3 % na 10 % by obec 

Václavovice získala cca 585.000 Kč (5 %). 

 

 Tento příklad však není obecně platný. Neznamená tedy, že pro každou obec je 

zvýšení určitého kritéria stejně výhodné. Obec s velkým katastrálním územím, ale s malou 

hustotou zalidnění (Ralsko, Prášily, Stožec)
28

 bude mít větší profit ze zvýšení váhy kritéria 

podílu obce na celkové výměře než na podílu prostého počtu obyvatel. Totéž platí i naopak. 

Obec s vysokou hustotou zalidnění (Karviná, Teplice, Most)
29

 bude mít větší užitek ze 

zvýšení kritéria podílu prostého počtu obyvatel. 

 Následující příklad má demonstrovat výhodnost kritéria počtu dětí MŠ a žáků ZŠ. 

Výpočet se bude vztahovat k současnému systému RUD s přidáním tohoto kritéria o váze  

7 %, na úkor koeficientu postupných přechodů.  

 

a) současný systém RUD: 11.630.800 Kč (6.500 Kč / obyvatele) 

b) současný systém RUD s přidáním kritéria počtu dětí MŠ a žáků ZŠ  

 podíl obce na celkové výměře (váha 3 %)  0,00021943 % 

 podíl prostého počtu obyvatel (váha 3 %)  0.00050919 % 

 Podíl počtu dětí/žáků MŠ, ZŠ (váha 7 %)  0,00177459 % 

                                                 
27 Zaokrouhleno matematicky na celé stokoruny. 
28 Ralsko (17 023 ha, 2 157 obyvatel), Prášily (11 228 ha, 167 obyvatel), Stožec (10 478 ha, 211obyvatel); data    

    k 1. 1. 2011; zdroj: ČSÚ, mapový server CRR. 
29 Karviná: 793 obyvatel /km2, Teplice: 272 obyvatel /km2, Most: 250 obyvatel/km2; Zdroj: ČSÚ (k 1. 1. 2011). 
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 koeficient postupných přechodů (váha 87 %) 0,00903964 % 

0,01154286 % 

 116,8 mld. Kč 
.
 0,01154286 % = 13.482.100 Kč

30
  

 

 Pokud by bylo již v současném systému RUD zabudováno kritérium počtu dětí MŠ  

a žáků ZŠ, získala by obec Václavovice cca o 1.851.300 Kč více. Výhodnost tohoto kritéria 

ukazuje fakt, že Václavovice obdržely v roce 2010 ze státního rozpočtu (z kapitoly VPS) 

příspěvek na školství ve výši 484.000 Kč
31

. Skutečné výdaje na provoz MŠ a ZŠ však činily 

v témže roce 1.632.500 Kč
31

. 

4.3.4 Analýza dat teoretického propočtu  

  Tabulka 4.1 zobrazuje dopady navrhované novely zákona o RUD dle velikostních 

kategorií obcí a měst. Základní data jsou čerpána z MF ČR a vztahují se k roku 2010. Jedná se 

o modelový propočet z dostupných dat, po jejich aktualizaci se hodnoty změní.
 

 

Tab. 4.1 Teoretický propočet 

Obce,                                    
dle počtu obyvatel 

Počet           
obcí 

Počet 
obyvatel 

Současný                
systém RUD 

Navrhovaný           
systém RUD 

Srovnání systémů 

Rozdíl 

Od Do - - v mil. Kč na obyv.*
)
 v mil. Kč na obyv.*

)
 v mil. Kč na obyv.*

)
 % 

1 100 494 35 087 319,3 9,1 369,6 10,5 50,3 1,4 15,7 

101 200 1 056 157 814 1 251,1 7,9 1 499,0 9,5 247,9 1,6 19,8 

201 500 1 978 649 257 4 774,5 7,4 5 948,9 9,2 1 174,5 1,8 24,6 

501 1 000 1 340 944 823 6 710,7 7,1 8 689,7 9,2 1 979,0 2,1 29,5 

1 001 2 000 708 987 316 6 853,8 6,9 9 124,1 9,2 2 270,3 2,3 33,1 

2 001 5 000 395 1 198 772 8 132,2 6,8 11 042,1 9,2 2 909,9 2,4 35,8 

5 001 10 000 142 970 204 6 924,5 7,1 8 965,8 9,2 2 041,3 2,1 29,5 

10 001 20 000 69 969 037 7 499,0 7,7 8 894,1 9,2 1 395,1 1,4 18,6 

20 001 50 000 42 1 238 144 10 245,5 8,3 11 398,4 9,2 1 152,8 0,9 11,3 

50 001 100 000 15 1 055 958 9 975,8 9,4 10 209,2 9,7 233,4 0,2 2,3 

101 001 a více 2 201 987 1 972,7 9,8 1 979,6 9,8 6,9 0,0 0,4 

Obce ČR (bez, PBOP) 6 241 8 408 399 64 659,1 - 78 120,5 - 13 461,4 - - 

 

Praha - 1 249 026 36 958,6 29,6 34 741,1 27,8 - 2 217,6 - 1,8 - 6,1 

Brno - 371 399 6 653,4 17,9 5 728,8 15,4 - 924,7 - 2,5 - 14,0 

Ostrava - 306 006 5 483,1 17,9 4 570,4 14,9 -912,7 - 3,0 - 16,8 

Plzeň - 169 935 3 045,8 17,9 2 139,3 12,6 -906,5 - 5,3 - 29,6 

Obce ČR (celkem) 6 245 10 504 765 116 800,0 - 125 300,0 - 8 500,0 - - 

*) v tisících Kč Zdroj: vlastní zpracování, základní data MF ČR 
 

                                                 
30 Zaokrouhleno matematicky na celé stokoruny. 
31 Závěrečný účet za rok 2010 obce Václavovice, dostupný z: http://www.obecvaclavovice.cz/zaverecny_ucet/. 



28 

 

  Graf 4.1 Teoretický propočet 

 

              Zdroj: vlastní zpracování, data MF ČR 

 

  Jedním z hlavních cílů návrhu novely zákona o RUD je „aby došlo k poklesu rozdílu, 

mezi obcemi s nejnižšími a nejvyššími příjmy na obyvatele, na trojnásobek“, takto to uvádí 

Důvodová zpráva
32

. Pokud by se jednalo o doslovné pochopení věci, musela by být nejbohatší 

obcí Modrava (P) s příjmem na obyvatele 73,1 tis. Kč (Praha je na 4. místě s 29,6 tis. Kč na 

obyvatele), obec s 55 obyvateli a rozlohou katastrálního území 8.163 ha (k roku 2010). Je zde 

předpoklad, že autoři návrhu novely zákona měli na mysli „aby došlo k poklesu rozdílu, mezi 

hl. m. Prahou a obcí s nejnižším příjmem na obyvatele, na trojnásobek“. Obce s nejnižšími 

průměrnými příjmy na obyvatele se nacházejí, v současném systému RUD, v kategorii 2.001-

5.000. V konkrétních případech se jedná např. o obec Strýčice (C, 53 obyvatel, bez 

katastrálního území)
33

 s příjmem 6,1 tis. Kč na obyvatele. Dále pak obce Horní Lapač (Z) 

s 261 obyvateli, katastrálním územím 79 ha, s příjmem na obyvatele 6,2 tis. Kč, Závist (B)  

a Strukov (M)
33

. Rozdíl mezi hl. m. Prahou a obcí Strýčice tvoří 4,9 násobek příjmů na 

obyvatele. V systému navrhované novely zákona o RUD by se příjem obce zvýšil o 470 %  

(z 322 tis. Kč na 1.513 tis. Kč; resp. 6,1 tis. Kč na 28,5 tis. Kč na obyvatele). Zároveň hl.  

m. Praze se příjmy na obyvatele snižují z 29,6 tis. Kč na 27,8 tis. Kč (rozdíl – 2,2 mld. Kč; 

resp. – 1,8 tis. Kč na obyvatele). V nově navrhovaném systému by se pak za „nejchudší“ obec 

                                                 
32 Důvodová zpráva k návrhu novely zákona o RUD, Ministerstvo financí ČR. str. 7. Dostupná: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_model_sdil_dani_obci_65628.html. 
33 Dle ČÚZK a ČSÚ. 
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považoval Strukov, s příjmem 7,6 tis. Kč na obyvatele. Následný rozdíl by činil 3,7 násobek, 

což evidentně nesplňuje proklamaci. Autorka diplomové práce se domnívá, že záměrem je 

„aby došlo k poklesu rozdílu průměrných příjmů na obyvatele na trojnásobek, mezi  

hl. m. Prahou a kategorií obcí s nejnižšími průměrnými příjmy na obyvatele,“ V tomto 

případě by pak rozdíl činil trojnásobek.
34

    

  Hlavním požadavkem Svazu města a obcí a Sdružení místních samospráv bylo 

posílení rozpočtů obcí a měst v kategoriích 501 - 20.000 obyvatel. Přičemž nejohroženější 

kategorie obcí se nachází v rozmezí 1.001-10.000 obyvatel. Požadováno bylo navýšení zdrojů 

obcí tak, aby daňové příjmy na obyvatele nebyly nižší než 7.800 Kč.
35

 Z tabulky 4.1 by se na 

první pohled zdálo, že návrh novely zákona toto splňuje, ale při podrobnějším zkoumání činí 

u 2 obcí průměrný příjem na obyvatele 7,6 tis. Kč
36

 a u 11 obcí 7,7 tis. Kč
37

. K největšímu 

procentuálnímu nárůstu průměrných příjmů dochází v kategoriích 501 - 10.000 obyvatel, kde 

jde o 29,5 % - 35,8 % navýšení. Z grafu 4.1 je zjevné, že právě tyto kategorie se v současném 

modelu RUD pohybují na dně křivky. Navrhovaný model průměrné příjmy na obyvatele 

vyrovnává v kategoriích 201 - 50.000 na 9,2 tis. Kč.  

  Z grafu 4.1 a  tabulky 4.1 lze vyčíst, že na návrhu novely vysoce profitují obce 

s nízkou hustotou obyvatel. Tyto obce, v kategoriích 1 – 200, mají sice nízký počet obyvatel, 

zato velká katastrální území. Posílení RUD o 13,5 mld. Kč., tak průměrně posiluje i jejich 

rozpočty o 15,7 % (kategorie 1-100) a 19,8 % (kategorie 101-200). V konkrétních případech 

pak jde např. o obec Strýčice (nárůst o 370 %; resp. z 6,1 tis. Kč na 28,5 tis. Kč na obyvatele), 

Báňovice (nárůst o 176,2 %; resp. 8,2 tis. Kč na 22,5 tis. Kč na obyvatele), Kvílice (nárůst  

o 145,5 %; resp. ze 7,1 tis. Kč na 17,4 tis. Kč na obyvatele).
38

 

  Naopak pro obce o velikosti 101.000 - 110.000 obyvatel nepřináší návrh novely 

prakticky žádný růst daňových výnosů. V této velikostní kategorii se nacházejí pouze  

2 města, a to Liberec (101.625 obyv.) a Olomouc (100.362 obyv.). U obou měst zůstává 

průměrný příjem na obyvatele na 9,8 tis. Kč.  

  Taktéž kategorie obcí od 50.001 do 100.000 obyvatel přináší pouze minimální zvýšení 

průměrných příjmů na obyvatele (2,3 %). Např. Karlovy Vary (51.320 obyv., nárůst z 9,1 tis. 

Kč na 9,4 tis. Kč / obyv.), Ústí nad Labem (95.477 obyv., nárůst z 9,7 tis. Kč na 9,8 tis. Kč / 

obyv.), Havířov (82.890 obyv., průměrný příjem na obyv. zůstává na 9,6 tis. Kč, celkový 

                                                 
34 27,8 / 9,2 = 3,022 
35 „Výzva“ z 1. 3. 2011; dostupná z: http://www.broumov-mesto.cz/ur_deska/mr2011/rm_010/06-10-11-b_1.pdf. 
36 Závist, Strukov 
37 Horní Lapač, Modrá, Bradlec, Josefův Důl, Měchenice, Vichov, Díly, Klabava, Michalovice, Svinařov, Grunta 
38 k 1. 1. 2010: Báňovice (479 ha, 101 obyv.), Kvílice (195 ha; 87 obyv.). 
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nárůst činí 4,4 mil. Kč), Hradec Králové (94.493 obyv., průměrný příjem na obyv. zůstává na 

9,7 tis. Kč. / obyv., celkový nárůst činí 2,6 mil. Kč.). 

  Návrh novely zákona o RUD znamená velký propad daňových příjmů u 4 největších 

měst - Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. U teoretického propočtu za rok 2010 se jedná cca  

o 5 mld. Kč, které mají být součástí navýšeného objemu prostředků pro přerozdělení. Praha, 

jako hlavní město ČR, by nepřišla o svůj zvláštní koeficient, ostatní tři města ano. Praha by 

tratila cca o 2,2 mld. Kč, každé ze tří měst cca o 900 mil. Kč.  Aby bylo zabráněno jakýmkoli 

komplikacím, bylo by snižování postupné, a to díky kompenzacím přímo ze SR. Po čtyřech 

letech účinnosti návrhu novely by pak tato 4 města pocítila výpadek sdílených daní v plné 

výši. Dle tabulky 4.1 je zjevné, že největší propad by zaznamenala Plzeň, a to cca 30%.  

  

4.4 Rozbor jednotlivých oblastí návrhu novely 

 Dříve než budou podrobně analyzovány dílčí součástí návrhu novely zákona o RUD, 

je třeba vysvětlit problematiku Evropské charty místní samosprávy a zhruba přiblížit reformy 

územní správy vybraných zemí Evropy. Na toto téma bude v následujícím textu často 

odkazováno.  

 

Evropská charta místní samosprávy 

 Jde o mezinárodní smlouvu Rady Evropy, která vytváří společný evropský standard 

pro zajištění a ochranu práv místní samosprávy a zavazuje smluvní strany, aby aplikovaly její 

základní pravidla. Každý členský stát, který má v úmyslu k Chartě přistoupit, se musí zavázat 

k dodržování nejméně 12 ustanovení, přičemž alespoň 10 z nich musí být vybráno ze 14 

nejdůležitějších odstavců. Dále pak informovat generálního tajemníka Rady Evropy 

o legislativních a jiných opatřeních ke splnění podmínek Charty. Vzhledem k právním  

a ústavním odlišnostem v různých členských státech Rady Evropy je stranám dovoleno 

vyhradit si některá ustanovení Charty, kterými se necítí být vázány. Avšak umožňuje 

kdykoliv závazky stran rozšířit, dojde-li k odstranění překážek. Je možné vypovědět další 

ustanovení, ale počet závazných ustanovení nesmí klesnout pod stanovenou hranici, to by 

bylo považováno za vypovězení Charty jako celku. Charta není v mezinárodním režimu, který 

by umožňoval přezkoumávat nebo sankcionovat její neplnění.
39

 Jménem České republiky 

byla Evropská charta podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 a v platnost vstoupila dne 

1. 9. 1999. Česká republika se považuje být vázána 24 odstavci I. části Charty, z toho 13 

                                                 
39 European Charter of Local Self-Government. Dostupná z: http://conventions.coe.int 
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odstavci uvedenými v článku 12 odst. 1 Charty. Necítí se být vázána ustanoveními k článku  

4 odst. 5, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 9 odst. 3, 5 a 6.
40

 Právě článek 9 je pro tuto práci 

zásadní:  

 Čl. 9 odst. 3 (ustanovení je jediným odstavcem ze 14 obligatorně stanovených 

odstavců Charty, k jehož plnění se ČR nezavázala, a stanoví, že alespoň část 

finančních zdrojů místních společenství pochází z místních daní a poplatků, jejichž 

sazbu mohou místní společenství v mezích zákona stanovit),  

 čl. 9 odst. 5 (ustanovení předpokládá, pro ochranu finančně slabších místních 

společenství, zavést postupy finančního vyrovnávání nebo rovnocenných opatření, jež 

mají korigovat důsledky nerovného rozdělování potenciálních finančních zdrojů  

a finančního zatížení, přičemž zavedené postupy nebo opatření nesmějí omezovat 

volné uvážení, uplatňované v rámci vlastní odpovědnosti místních společenství)  

 čl. 9 odst. 6 (pojednává o povinných konzultacích státu s místními společenstvími při 

stanovování způsobu přidělování přerozdělovaných finančních zdrojů).  

ČR se přijetím Charty zařadila mezi demokratické státy Evropy, které se zavázaly vytvořit 

podmínky pro fungování územní samosprávy a pro její rozvoj.  

 

Územní samospráva ve vybraných zemích Evropy 

 Mnoho odborníků a politiků vede dlouhodobě diskuzi o tom, jaká je optimální velikost 

obce jako nejnižší jednotky územní samosprávy. Již Platón sepsal myšlenku ideálního města, 

které má mít dostatečnou velikost k tomu, aby plnilo všechny důležité funkce pro své občany, 

ale také má být přiměřeně malé k tomu, aby udrželo svou jednotu.
41

 

 Poslední desetiletí, mnohé evropské země zahájily vnitřní reformy, včetně snížení 

nebo zvýšení počtu obcí. V celé Evropě jsou místní orgány pod rostoucím finančním tlakem, 

kdy musí poskytovat čím dál více nákladných služeb. Podoba územní struktury zásadně 

určuje charakter celého systému správy země, způsob rozdělování finančních prostředků  

a směru investic. Malé obce často nemohou kvalitně vykonávat správu, zabezpečovat služby, 

efektivně investovat do infrastruktury a zpomalují proces decentralizace. Územní reforma 

byla realizována v mnoha evropských zemích, šlo o jeden z cílů jak se vyrovnat 

s ekonomickými nevýhodami spojenými s velkou četností malých obcí. Se snižováním počtu 

obcí začalo v roce 1950 Rakousko, v současné době se orientuje na dobrovolné sdružování 

obcí. Radikální reformu veřejné správy zaznamenalo Švédsko. Zpočátku se jednalo  

                                                 
40 Sdělení č. 181/1999 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské charty místní samosprávy. 
41 „Budoucí obec musí mít správnou velikost a polohu, musí být více uzavřená, omezovat podnikání pro zisk…“. 
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o dobrovolné slučování obcí, později povinné. Počet obcí poklesl na osminu původního 

počtu
42

. Dánsko provedlo reformu ve dvou vlnách, první v roce 1970 a druhou v roce 2007.  

Výsledkem bylo snížení počtu obcí z 271 na 98. Minimální velikost pro obce byla stanovena 

na 20 tis. obyvatel. Obce s méně než 20 tis. obyvateli měli povinnost se buď sloučit, nebo 

vytvořit partnerství obcí o velikosti min. 30 tis. obyvatel.
43

 V Německu je místní správa velmi 

složitá a v každé spolkové zemi se značně liší. Četnost malých obcí byla řešena v 70. – 80. 

letech 20. století, kdy byly dobrovolně a následně povinně slučovány. Taktéž v roce 1975 

snižovala počet obcí Belgie (na 1/4) a Nizozemsko (na 1/2). Finsko je velká země, ale se 

svými 5,3 mil. obyvateli je také řídce osídlena (cca 15 obyv./km
2
). Slučování obcí bylo 

oficiálně dobrovolné, ale vládní pobídky nutily obce ke slučování do velikostí 20 tis. 

obyvatel. Obce, které byly menší než požadovaná velikost, měli možnost se buď sloučit, nebo 

spolupracovat se sousední obcí. Výsledkem bylo o 67 obcí méně a 32 partnerství
43

. V Itálii je 

sídelní struktura rovněž velmi roztříštěna (3/4 obcí mají méně než 5 tis. obyvatel). V letech 

1970 proběhla neúspěšná reforma, která byla založena na bázi dobrovolnosti. V současné 

době vzrůstá počet obcí uzavírající partnerství, která jsou podporována dotační politikou 

státu. Francouzská územní struktura je značně rozdrobená, je to dáno historickým dědictvím, 

na které jsou Francouzi hrdí. Proto se pokus o slučování obcí v roce 1971 setkal  

s nepochopením. Francie má 32.000 obcí s počtem obyvatel pod 2.000 a jen 103 obcí s více 

jak 50.000 obyvateli. Východiskem bylo meziobecní seskupení. V současné době existují tři 

typy: sdružení městských obcí (nad 200 tis. obyvatel), sdružení aglomerací (nad 50 tis. obyv.) 

a sdružení obcí.
42

 Na francouzských formách meziobecní spolupráce je pozoruhodné, že tvoří 

solidární svazek za účelem vypracování společného projektu rozvoje území. Francie je 

bezesporu průkopníkem v této oblasti. V zemích bývalého východního bloku (ČSSR, Polsko, 

Bulharsko, Maďarsko,…) docházelo v 70. letech k násilnému slučování obcí, proto je pro ně 

typické rostoucí počet obcí v 90. letech (výjimku tvoří Polsko, Litva, Bulharsko).
43

 Nárůst 

počtu malých obcí se již v ČR stabilizoval. Je to dáno také složitými legislativními postupy, 

které malým obcí nepřejí.
44

 Obce je možné oddělit na základě místního referenda vždy jen 

k 1. lednu, musí být dodržen zákonem stanovený postup, nová obec musí mít samostatný 

katastr, min. 1.000 obyvatel, stejné podmínky musí splňovat také část obce, která zbyde po 

oddělení.  

 

                                                 
42 Rada evropských obcí a regionů. Dostupná z: http://www.ccre.org/docs/changes_in_local_and_regional_EN.pdf 
43 Textový přepis konference v Kodani konané dne 1. 10. 2008. Dostupné z: http://www.dexia-clf.fr 
44 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; (§ 21). 
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 Nyní se bude práce zabývat podrobně analýzou dílčích částí návrhu novely zákona  

o RUD. Autorka si je vědoma, že problematika rozpočtového určení daní je složitá a vyžaduje 

pečlivé prostudování nejen zákona, ale i dalších neméně významných podkladů. Tato 

podkapitola má vysvětli důsledky chystaných změn, ale také uvézt na pravou míru některé 

výroky, které v současné době zaznívají ve společnosti. Tato prohlášení velmi často bývají 

politickou proklamací. 

4.4.1 Fikce „trojnásobku“  

 Od samého počátku diskuse nad tvorbou novely zákona je hlavním cílem 

„dlouhodobá stabilní dohoda, která formou zákona stanoví příjmy obcí tak, aby se snížil 

současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele mezi „nejchudšími“ a „nejbohatšími“ 

obcemi a aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie.“
45

 Za příklady byly 

předkládány země jako Finsko, Rakousko
46

 ale také Itálie, Francie, Slovensko
47

a další, které 

mají nastavené financování tak, aby rozdíl činil 2,5 až 3-násobek. Avšak při podrobnějším 

zkoumání je situace jiná. Rakousko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Německo, Belgie, Nizozemko, 

Bulharsko, Polsko, Litva jsou země, kde v minulosti docházelo se snižování počtu obcí. 

Průměrný počet obyvatel v obci v těchto zemích je 10,5 tis. - 66 tis.,
48

 proto rozdíl mezi 

největším a nejmenším městem (obcí) nečiní tak velký rozdíl. Země, kterou je možné počtem 

a velikostí obcí srovnat s Českou republikou je např. Itálie, Slovensko, Maďarsko a Francie. 

Itálie má třístupňovou veřejnou správu a zavedla podporu spolupráce mezi obcemi. 

Samospráva na obecní úrovni je sice zachována, ale u kompetencí, kde je to účelné, se obce 

sdružují. Čím více kompetencí je na unii obcemi převedeno, tím více finančních prostředků 

unie obdrží.
49

 Navíc došlo k radikálnímu snížení dotací na úkor vlastních daňových příjmů. 

Italské obce mají poměrně značné možnosti přímo ovlivnit výši svých daňových příjmů  

(40 %) tzn., že na rozdíl od ČR mají vysokou míru finanční autonomie. Mezi další fikce patří 

tvrzení, že vzorem a inspirací ČR může být Maďarsko, kde rozdíl mezi „nejbohatší“  

a „nejchudší“ obcí (městem) tvoří trojnásobek. Pravda je taková, že skutečný rozdíl činí 5,2 

násobek. „Nejbohatším“ městem je Fellcsút, ale posuzována je Budapešť (156.092 Ft)  

a „nejchudší“ Siklórbodovy (29.818 Ft).
50

 Rovněž Slovensko je zemí, která je ČR 

                                                 
45 Programové prohlášení vlády ze dne 4. 10. 2010, Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/media-

centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf. 
46 ČT, pořad „Hyde park“ ze dne 12. 9. 2011; hostem pořadu poslanec Stanislav Polčák. 
47 ČT, pořad „Otázky Václava Moravce“ ze dne 25. 9. 2011; výrok poslance Petra Gazdíka. 
48 Litva 66 tis., Bulharsko 35 tis., Švédsko 29,5 tis., Niz. 20,5 tis., Dánsko 18 tis., Polsko 16 tis., Finsko 10,5 tis.,  
49 Itálie k roku 2011: 8.092 obcí, sdružených obcí v unii: 2.724 
50 http:// www.nyugat.hu/tartalom/cikk/47224_felcsut a leggazdagabb_telepules. 
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předkládána jako inspirace.
51

 V současné době se slovenské obce a města nacházejí ve velmi 

tíživé finanční situaci. Příčinou je značný výpadek DPFO (hlavní zdroj příjmů - 70,3 % pro 

obce a města, 23,5 % kraje), způsobený vysokou nezaměstnaností. Samosprávy jsou 

financovány kromě DPFO i místními daněmi, granty, transfery a prodejem vlastního majetku. 

Nejvíce na výpadek daně doplácejí malé města a obce (na Slovensku je 2.928 obcí). Přibližně 

2.000 z nich je do 100 tis. obyvatel a většina těchto samospráv má cca 70 - 80 % příjmů 

napojených na výnos z DPFO. Proto není vhodné považovat Slovensko jako inspirací a vzor 

pro ČR. Francie je svým počtem obyvatel připadající na jednu průměrnou obec, jednou z mála 

srovnatelných zemí s ČR ze všech členských zemí EU. Sdílené daně, u kterých mají 

francouzské obce velké fiskální pravomoci, tvoří cca 30 % z jejich celkových příjmů. Ve 

Francii se používají přerozdělené daňové příjmy na horizontální úrovni, kdy od nejbohatších 

obcí plynou příjmy k nejchudším obcím. Tento typ příjmů zajišťuje vzhledem ke své 

pravidelnosti a neúčelnosti svobodu v rozhodování zejména u chudých obcí. Navíc ve Francii 

obce nevykonávají přenesenou působnost a značnou míru financování ovlivňuje meziobecní 

seskupování. Aplikovat v ČR celkově všechny postupy použité v těchto zemích není za 

současné situace legislativně ani politicky reálné. Vzhledem ke značným odlišnostem 

(územní, daňovou strukturou) není ani účelné. Proto srovnávat rozdíly mezi „nejchudší“  

a „nejbohatší“ obcí ČR s různými zeměmi je nesmyslný. 

 Při posuzování „trojnásobku“ se nabízí otázka, jaký příjem Prahy bude tvořit základ 

výpočtu. Praha plní vedle funkce obce také funkci kraje, za což pobírá výnosy z daní. Je 

otázkou, zda skutečně lze tyto funkce a výnosy přesně oddělit. Problematiku „trojnásobku“ by 

velmi „zvláštním způsobem“ řešili někteří představitelé vlády
52

 a to následovně: „Praze 

navrhují ubrat finanční prostředky jako městu a přidat jako kraji. Sníží se tím poměr mezi 

jejími příjmy a příjmy nejmenších obcí.“ Toto “kouzlení s čísly“ ale nic neřeší, jelikož 

podstatou návrhu má být posílení příjmů obcí v kategorii 501-20.000 obyvatel (resp. 

nejohroženější kategorie obcí se nachází v rozmezí 1.001-10.000 obyvatel). 

  K výroku „...aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie“ je nutné 

připomenout, že Evropská komise nemá přímý vliv na příjmy obcí a regionů. To je 

v pravomoci každého členského státu. Nicméně existují požadavky na příjmovou stránku 

samosprávy, kterou charakterizuje Charta místní samosprávy. Vzhledem situaci, že se ČR 

necítí být vázáná ustanovením k čl. 9 odst. 5, není s ní v rozporu.  

                                                 
51 NETOLICKÝ, Martin. Slovenský model RUD - vzor nebo inspirace?. Deník veřejné správy: Odborný časopis 

o veřejné správě a samosprávě, 2007, roč. 18, č. 5, ISSN 1213-6336. 
52 „Argumentář k RUD – model ODS“. Dostupné z: http://www.ods.cz/docs/dokumenty/ArgumRUDwww.pdf. 
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4.4.2 Kritérium katastrálního území 

Území obce je definováno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů v §18, podle kterého je každá část území ČR součástí území nějaké 

obce, není-li stanoveno jinak. Obce má jedno nebo více katastrálních území.
53

 Pojem 

katastrální území je upraven v zákoně č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle § 27 písm. h) katastrální zákona se katastrální 

územím rozumí technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně 

evidovaný soubor nemovitostí.  

Kritérium výměry katastrálních území obce má zohledňovat výdajové potřeby obcí 

v závislosti na velikosti jejich území. Skutečnost je však trochu jiná. Výdaje obcí jsou 

definovány především výměrou zastavěného území obce, kde obce nejvíce investují do 

údržby místních komunikací, technické infrastruktury, nemovitostí apod. Intravilánem se 

rozumí zastavěné území. V rámci intravilánu se rozlišuje zástavba (venkovského typu, 

městského typu, sídliště a průmyslové zóny, dopravní infrastruktura) a ostatní plochy 

v intravilánu (vodní toky, plochy a neplodná antropogenní půda). Extravilánem se míní volná 

krajina nacházející se mimo intravilán. Při klasifikaci se ve volné krajině rozlišují tyto územní 

kategorie: les, zemědělská plocha, přírodě blízké prvky mimo les, zástavba v extravilánu 

(budovy a dopravní infrastruktura) a ostatní plochy v extravilánu (vodní plochy a neplodná 

antropogenní půda). Česká republika má intravilán 512.153 ha (6,5 %) a extravilán 7.374.366 

ha (93,5 %).
54

 Zastavěné území se v každé obci liší. Dvě stejně velké obce, dle počtu 

obyvatel, mohou mít naprosto odlišnou katastrální plochu, ale přesto mohou mít stejný 

intravilán. Příkladem může být obec Svídnice (H) se 178 obyvateli, katastrální plochou 462 

ha (intravilán 8 ha, extravilán 454 ha) a obec Pustá Rybná se 171 obyvateli, katastrální 

plochou 1.397 ha (intravilán 9 ha, extravilán 1.388 ha). Na kritériu rozlohy katastrálního 

území výrazně profitují malé obce s rozsáhlým územím. Jedná se převážně o pohraniční nebo 

horské obce, které mají převážnou část území pokrytou lesy, o které se nejčastěji stará stát  

(Lesy ČR, s. p.). Příkladem může být opět obec Pustá Rybná, která má lesní půdu o velikosti 

887 ha (63,5 %). Takové obce mají velkou výhodu oproti ostatním obcím se srovnatelným 

počtem obyvatel (navíc pokud lesy nejsou osvobozeny
55

 od daně, obec za ně získává výnos 

daně z nemovitostí). Sami starostové potvrzují, že největší část výdajů z obecních rozpočtů 

směřuje do zastavěného území obcí, nikoliv do extravilánu.
56

 Mezi extrémní případy se řadí 

                                                 
53 §18 (2). Nicméně, dle ČÚZK existují obce bez katastrálního území – např. Strýčice (C) 
54 Inventarizace krajiny v systému CzechTerra; dostupné z: www.czechterra.cz 
55 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (§ 4). 
56 http://www.mvcr.cz/clanek/otazky.aspx 
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obce: Ralsko (L), Stožec (C), Modrava (P), Kryštofovy Hamry (U), Prášily (P), Český Jiřetín 

(P), Horská Kvilda (P). 

Proto lze považovat za rozumné, aby při další změně zákona o RUD se kritérium 

katastrálního území nezařazovalo pro přerozdělování sdílených daní. Je patrné, že jde spíše  

o formu posílení malých obcí než o logické kritérium. I když je tomuto kritériu dána váha jen 

3 % z celkových sdílených daní, tedy je podle něj přerozdělováno cca 4 – 5 mld. Kč, dochází 

v některých případech k neodůvodněnému zvýhodnění jedné obce oproti druhé. Za mnohem 

vhodnější autorka diplomové práce považuje rozlohu zastavěného území, které by více 

vystihovalo výdaje obecních rozpočtů a také velké rozdíly v osídlení obcí, které jsou dány 

rozdílným historickým vývojem. 

 

4.4.3 Kritérium počet dětí MŠ a žáků ZŠ 

  

Pro bližší pochopení věci je třeba popsat (velmi zhruba) systém financování 

regionálního školství. Základní právní rámec upravující financování regionálního školství 

ÚSC (tj. škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí) 

tvoří v současné době zejména tři zákony:  

 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon o státním rozpočtu (na daný rok),  

 zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

Rovněž také dva obecně závazné předpisy upravující postup krajských úřadů při financování 

škol a školských zařízení zřizovaných ÚSC: 

 vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, 

 směrnice MŠMT č. j. 28 768/2005-45, stanovující závazné zásady, dle kterých provádějí 

krajské úřady rozpis finančních prostředků SR přidělovaných dle § 161 odst. 6 školského 

zákona krajským a obecním školám a školským zařízením, vydaná ve Věstníku vlády pro 

orgány krajů a orgány obcí. 

Školy a školská zařízení jsou financovány ze státního rozpočtu, rozpočtu zřizovatele  

a rozpočtu samotných škol a školských zařízení. MŠMT poskytuje ze SR prostředky na přímé 

neinvestiční výdaje; výdaje provozní jsou financovány z rozpočtu zřizovatele a z dalších 

zdrojů. Základem pro financování ze SR je výkonové financování. Finanční prostředky ze SR 
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se poskytují podle skutečného počtu dětí, žáků, studentů ve škole nebo školském zařízení,  

v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek nebo stravovaných. Vychází se z počtu, 

který je ve školních matrikách pro příslušný školní rok, maximálně však do výše povoleného 

počtu, tak jak je uveden ve školském rejstříku. MŠMT rozepisuje na základě republikových 

normativů finanční prostředky vyčleněné ze SR a poskytuje je krajským úřadům formou 

dotace na zvláštní účet kraje. Z celkového objemu zdrojů je převážná část (tj. 99,2 %) 

rozepsána prostřednictvím republikových normativů, ty jsou stanoveny jako podíl celkového 

objemu přímých neinvestičních výdajů na 1 dítě, žáka, studenta příslušné věkové kategorie 

definované příslušnou úrovní vzdělávání. Krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím 

zastupitelstva kraje rozepisuje tyto finanční prostředky prostřednictvím krajských normativů 

školským právnickým osobám, které zřizuje kraj, obec nebo svazek obcí. Při rozpisu vychází 

z návrhů obecních úřadů s rozšířenou působností. 

Dle předkladatelů návrhu novely by se změna RUD nijak výrazně škol nedotkla. 

Dotkla by se rozpočtů obcí, a to prostřednictvím kritéria počtu dětí/žáků MŠ a ZŠ – „obce, 

které mají školu, by měly k dispozici více peněžních prostředků, což by bylo motivační pro to, 

aby se snažily své školy, byť třeba málotřídní, udržet. Obce, které školu nemají, by neměly 

povinnost hradit jakékoliv částky sousedním obcím, kam „jejich“ děti dojíždí.“
57

 Záměrem 

má být snaha obcí získat pro školu žáky, což by mělo zlepšit kvalitu a vybavení obecních 

škol. Nový systém má přinést více peněžních prostředků pro obce na školy – jak je použije, to 

už má být na ní. Pokud by se obec rozhodla, že svým hospodařením dospěje k tomu, že škola 

zanikne, v dalším rozpočtu by už navýšení na školu v rámci RUD nezískala.
57 

Toto kritéria 

má řadu výhod, např. nepřímo zahrnuje spádovost obce jako centra školství, snižuje 

administrativní náročnost apod. Ze vzorového příkladu v kapitole 4.3.3, kde byla 

demonstrována výhodnost kritéria počtu dětí MŠ a žáků ZŠ na obci Václavovice, se zdá, že 

obce získají na financování svých škol více peněžních prostředků, avšak v návaznosti na 

navrhovanou reformu systému financování školství, tomu tak není. Hlavní změna spočívá 

v tom, že základní jednotkou pro financování už nebude jako doposud počet žáků ve třídě, ale 

počet tříd ve škole. Dle záměru MŠMT by byla stanovena „ideální třída“ v počtu 24 žáků, nad 

tento počet by nebyly přidělovány žádné prostředky. Pokud bude třída početně slabší, tak 

příjem školy na žáka bude značně menší. Např. při počtu 17 žáků ve třídě, by nově dostala 

tolik, kolik dnes získá za 12 žáků. Tyto chybějící prostředky, by dle nového modelu, měla 

doplácet příslušná obec, nikoli stát. Jednalo by se o statisícové doplatky, které budou mít 

                                                 
57 GAZDÍK, Petr. Na pořadu dne znovu RUD. Učitelské noviny: Oborový a profesní týdeník, 2010, č. 43, ISSN: 

0139-5718. 
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negativní dopady na rozpočty obcí. Dle statistických dat, která má Sdružení místních 

samospráv a starostů k dispozici, zanikne nebo se z menší části promění v malotřídní školy 

nadpoloviční většina škol, které dnes zřizují města a obce.
58

 Malé obce a města od 3.000 do 

5.000 obyvatel nebudou schopny školy z dlouhodobého hlediska financovat. Návrh také 

počítá se zvýšením autonomie ředitelů škol (školských zařízení), kteří budou moci přidělené 

finanční zdroje použít na vymezený účel, definovaný školským zákonem, dle svého uvážení. 

Pokud ředitel udělá špatné rozhodnutí, finanční důsledky ponese obec. Samotnou kapitolou je 

riziko znehodnocení rozsáhlých investic do školních staveb, často spolufinancované z fondů 

EU, programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (přímo z MŠMT), Státního fondu 

životního prostředí (úspora energie). Pokud příjemci dotací nebudou schopni doložit 

udržitelnost projektů (min. 5 let), budou jim dotace kráceny, popř. bude muset celou dotaci 

vrátit.
58

  

Na jedné straně stát prostřednictvím kritéria počtu dětí/žáků MŠ a ZŠ obce podporuje, 

na straně druhé reformou systému financování školství obcím „bere“. Proto tvrdit, že „nové 

kritériu“ znamená lepší podmínky pro financování škol a školských zařízení, nelze. 

Prostředky, které by „novým kritériem“ obec získala, následně (v mnoha případech 

mnohonásobně) vydá.  

 

4.4.4 Motivační prvky 

Motivačním prvkem v systému daní se rozumí vazba mezi podnikateli na území obce 

a obcí. V současné době "motivaci" tvoří 30 % podílu obce na výnosu daní z příjmů fyzických 

osob z podnikání, který se rozděluje podle místa trvalého bydliště podnikatele a 1,5% podíl na 

výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, rozdělován dle poměru počtu 

zaměstnanců, mající místo výkonu práce v dané obci k 1. prosinci předcházejícího roku 

k součtu zaměstnanců ve všech obcích ČR. 

Hlavním nedostatkem motivačního prvku u DPFO z podnikání je právě přidělování 

30% výnosu dle místa trvalého pobytu podnikatele, a ne podle skutečné aktivity živnostníka. 

Velmi často se stává, že trvalé bydliště se neshoduje s provozovnou. Živnostník může mít 

provozovnu např. v centru města, ale trvalé bydliště na venkově. Obci, ve které se provozovna 

nachází, se tak nezapočítá výše zmíněný 30% podíl výnosu daně a obdrží jen zanedbatelný 

daňový výnos, daný počtem zaměstnanců provozovny. Ve skutečnosti obci vznikají vyšší 

                                                 
58 VÁVRA, Oldřich. Náklady na vzdělání jsou dlouhodobá investice. Deník veřejné správy: Odborný časopis  

o veřejné správě a samosprávě, 2012, roč. 23, č. 4, str. 14, ISSN 1213-6336. 
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náklady na údržbu veřejných služeb (dopravní komunikace, kanalizace, veřejné osvětlení), ale 

také vyšší znečištění životního prostředí. Pokud by však došlo ke spravedlivějšímu rozdělení 

této motivační složky, nastal by problém s její alokací, pokud by živnostník měl více 

provozoven v různých obcích či městech.   

Ze zjištění finanční komise Svazu měst a obcí ČR
59

 vyplývá, že 53 % živnostníků  

a 26,6 % všech FO neplatí žádné daně, což má za následek snižování příjmů obcí. Na rok 

2011 byla stanovena predikce výběru této daně ve výši 5,4 mld. Kč. Po odevzdání daňových 

přiznání musely finanční úřady lidem vracet daňové zálohy. Za těchto okolností, kdy je tato 

daň téměř mizivá, je lhostejné, jestli je motivační prvek ve výši 30 % nebo 100 %, protože 

obce z ní mají jen minimální příjem. Důvodů proč je výběr této daně tak nízký, je hned 

několik. Významný vliv má možnost uplatnění vysokých paušálních výdajů a vyplácení 

daňových bonusů na děti (v minulosti to bylo např. společné zdanění manželů, odpuštění 

záloh na daň z příjmů malých FO a PO). Právě u daňového zvýhodnění na dítě dochází  

u cizinců (z třetích zemí) k častému zneužívání, jelikož u nich nelze prověřit existenci dětí  

a společné domácnosti.
60

 Celkem dostává od státu tzv. zápornou daň z příjmu 338 tis. občanů. 

Ze SR se tak rozdá touto formou 4 mld. Kč ročně.
61

 

Motivace na příznivé podnikatelské prostředí závisí zejména na tom, v jakém regionu 

se obec nachází. Důležitá je její dopravní obslužnost, struktura obyvatelstva, stejně jako 

rozmístění navazujících provozů a hlavně možnost uplatnění výsledků činnosti 

podnikatelských subjektů ve formě služeb nebo staveb. Obecně s principem této podpory lze 

souhlasit, ale příliš velký důraz na to nelze klást.  

 

4.4.5 DPH 

Z důvodů četných a významných změn daňových zákonů (v období let 2010-2012), je 

v rámci této práce nezbytné, aby byly blíže popsány. 

Dne 6. 12. 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášená tzv. „sazbová“ novela zákona  

o DPH č. 370/2011 Sb. (dále jen „novela“), která s účinnosti od 1. 1. 2012 zvyšuje sníženou 

sazbu DPH z 10 % na 14 % a od 1. 1. 2012 přináší řadu dalších změn. Novela obsahuje 

rovněž sjednocení sazeb na 17,5 % s účinnosti od 1. 1. 2013, avšak tato úprava bude s největší 

                                                 
59 dostupné z: http://www.smocr.cz/cz/.../tiskove-zpravy/default.aspx. 
60 Tuto problematiku vyřešil zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednotného 

inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. 
61 JAREŠ, Martin. Výzkumná studie – „Daňové úlevy v ČR“. Ministerstvo financí ČR, 2010. Dostupná z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/VS_Danove_ulevy_v_CR.pdf. 
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pravděpodobnosti do konce roku 2012 změněna - novelizována (v této záležitosti nebylo 

doposud nic rozhodnuto). Novelu navrhla vláda v souvislosti s důchodovou reformou jako 

způsob jejího financování.
62

  

Zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednotného 

inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů,
63

 který PSP ČR definitivně 

schválila dne 20. 12. 2011 s účinnosti od 1. 1. 2015 (očekává se novelizace, která účinnost 

posune na 1. 1. 2014), k 1. 1. 2012 tento zákon zavádí do zákona o loteriích a jiných 

podobných hrách „zdanění hazardu“ (odvod z loterií a jiných podobných her) a v zákoně  

o daních z příjmů ruší osvobození pro provozovatele loterií. Celá novela je velmi rozsáhlá  

a obsahuje změnu 73 zákonů. Jen první část, kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, má přes 150 bodů. Je velmi pravděpodobné, že v průběhu legisvakanční lhůty dojde 

(z důvodů snížení státního deficitu pro rok 2013) k několika úpravám a změnám. 

Součástí „sazbové“ novely není jen změna zákona o DPH (a přechodná ustanovení), 

ale i změna dalších předpisů: zákon o daních z příjmů, zákon o rozpočtových pravidel, zákon 

o RUD a zákon o územních finančních orgánech. Změna zákona o rozpočtových pravidlech 

měla zajistit, aby předpokládaný vyšší výnos DPH se projevil na důchodovém účtu, jehož 

přebytky se převádějí na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu ve státních finančních 

aktivech. Změna zákona o RUD snižuje obcím a krajům procentuální podíl na výběru DPH 

– v případě naplnění předpokládaného zvýšení výběru DPH by měl podíl na výběru této daně 

v absolutní částce zůstat zachován v současné podobě. V této souvislosti je tedy nutno 

zdůraznit, že předkládaný návrh novely zákona o RUD, vychází ze stavu, který nezohledňuje 

přijetí novely zákona o DPH a tedy pokles podílu obcí na sdílených daních na 19,93 % 

s účinností od roku 2013. Proto navrhovaný podíl na sdílených daních pro obce v případě 

DPH není 21,4 %, ale 19,93 % (resp. 19,9 %). V návaznosti na navrhované posílení příjmů 

obcí z prostředků SR o 8,5 mld. Kč, by došlo k navýšení podílů obcí u výnosu daně z přidané 

hodnoty z předpokládané výše 19,9 % na 21,35 %.
64

 Vláda ČR tvrdí, že obce a kraje získají 

stejnou výši prostředků jako před „sazbovou“ novelou, jelikož se zvýší objem vybraných 

peněžních prostředků díky zvýšené sazbě DPH. Z historie je již známo, že se tak stát nemusí. 

Příkladem může být zvýšení spotřební daně u pohonných hmot, kde vláda ČR předpokládala 

nárůst příjmů, ale skutečnost byla přesně opačná (nižší výnos o cca 9 mld. Kč). 

                                                 
62 Poslaneckou sněmovnou projednávána jako sněmovní tisk 377. 
63 Poslaneckou sněmovnou projednávána jako sněmovní tisk 473. 
64 [19,9 %  .  (116,8 + 8,5)] / 116,8 = 21,35 % 
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Krajům, městům a obcím se zvýšením DPH podstatně zvýší náklady u organizací, 

které zřizují (ZŠ, MŠ, nemocnice, domovy atd.). Obce (nejen ty) zaplatí více např. za 

dodávky tepla, stavební a montážní práce v oblasti bydlení, potraviny (jídelny), čištění vody, 

zpracování komunálního odpadu a hromadnou dopravu. U těchto služeb se dosud uplatňovala 

snížená sazba DPH. Vliv na rozpočty jednotlivých obcí se bude lišit dle struktury 

zajišťovaných služeb. Vzhledem ke kompenzačním opatřením
65

 u DPFO, vede „sazbová 

novela“ také ke snížení této daně. 

Naproti tomu zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením 

jednotného inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, si obecní 

rozpočty mírně „polepší“. Od ledna 2012 je „hazard“ zdaňován 19 % (DPPO). Loterijní 

odvody 20 % (DPH) z rozdílu mezi přijatými sázkami a výhrami se rozdělí mezi stát a obce. 

U hracích automatů všech typů zůstane 80 % z povinného odvodu obcím a 20 % státu.  

U ostatních loterií si obce ponechají 30 % odvodu a 70 % získá stát. Podle odhadu 

Ministerstva financí by mohly obce získat téměř 6 mld. Kč ročně.
66

 Nutno podotknout, že 

predikce MF ČR je značně nadsazená, navíc očekává v této oblasti mírný růst. Tlak 

samospráv na omezování loterijního průmyslu je značný, důkazem je i fakt, že řada měst  

a obcí se dobrovolně vzdává tohoto příjmů (České Budějovice, Zlín) z důvodů potlačení 

kriminality a dalších podobných negativních jevů s tímto spojených. K rušení licencí dochází 

i ze strany provozovatelů. Důvodem je přísnější systém odvodů, který některé společnosti 

vede k rušení výherních hracích přístrojů a videoterminálů. 

 

4.4.6 Dotace 

Významným příjmem ÚSC jsou dotace, které tvoří cca 30 % příjmů obcí, včetně 

hlavního města Prahy. Obecně se dotace rozlišují na účelové a neúčelové. Většina 

přidělovaných dotací v ČR patří mezi účelové dotace, což způsobuje problémy. Některé jsou 

přísně zúčtovatelné, kdy hrozí propadávání nevyužité nebo nesprávně použité dotace. Účelové 

dotace by měly mít svou přednost v tom, že stát pomocí nich může ovlivnit celostátně 

požadovaný minimální standard služeb. Ve skutečnosti jsou pouze nástrojem státu 

k ovlivňování samosprávného rozhodování (obce tak nemohou rozhodovat o účelu použití 

dotace) a nástrojem finanční kontroly. Mnohem vhodnější jsou pro obce dotace neúčelové, 

                                                 
65 Od roku 2012 dochází, jako kompenzace růstu dolní sazby DPH, ke zvýšení daňového zvýhodnění na dítě  

o 1.800 Kč (z 11.604 na 13.404 Kč.), tj. o 150 Kč měsíčně, a zvýšení max. výše daňového bonusu z 52.200 Kč 

na 60.300 Kč (max. výše měsíčního daňového bonusu se zvyšuje ze 4.350 Kč na 5.025 Kč). 
66 MF ČR na svých webových stránkách umístilo odhad příjmů obcí na rok 2012 plynoucích do rozpočtů obcí 

prostřednictvím FÚ z provozování loterie nebo jiné podobné hry.  
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které nejsou tak administrativně náročné a poskytují obcím svobodnou vůli v jejich 

rozhodování. Dotace se dále rozdělují na investiční (cca 1/3) a neinvestiční (cca 2/3).  

Národní dotační tituly jsou realizovány prostřednictvím jednotlivých ministerstev. 

Často navazují nebo doplňují možnosti čerpání finančních zdrojů ze Strukturálních fondů EU. 

Současný trend je soustředit finanční prostředky na tzv. kofinancované projekty EU, přičemž 

jednotlivá ministerstva omezují nebo ruší investiční dotace v těch případech, kdy je možné 

čerpání ze zdrojů EU. Obce jsou tak nuceny získávat dotační zdroje z evropských fondů, které 

jsou velice administrativně a tedy i finančně náročné.  

Dle návrhu novely zákona o RUD bude „příjmová základna obcí posílena zejména na 

úkor celostátních dotačních programů, ze kterých jsou doposud centrálně, a tudíž málo 

efektivně, financovány rozvojové projekty v obcích“. Výhodou tohoto návrhu, tj. směřování 

těchto prostředků do rozpočtů města a obcí, je určitá svoboda volených orgánů (obcí a měst) 

při rozhodování o účelu využití dotací, jelikož obecní samosprávy samy nejlépe vědí, jak tyto 

prostředky použít. Současný stav způsobuje plýtvání, omezování kompetencí, svobody, 

nezávislosti místních samospráv. Dotace se čerpají ne dle potřeb, ale podle vyhlášených 

titulů. Svévolné a netransparentní rozhodování o přidělování dotací jen podporuje korupci. 

Malé obce již delší dobu zdůrazňují vysokou administrativní náročnost spojenou se 

získáváním a čerpáním dotací. Upozorňují na nedostatek odborného personálu, který nutí 

malé obce využívat služeb externích poradenských firem, které jsou finančně nákladné  

a nemusí vždy zaručovat kvalitní služby.  

Návrh novely zákona však pouze obecně uvádí, že zdroje budou získány plošným 

krácením výdajů kapitol státního rozpočtu, kterých kapitol se krácení bude týkat, návrh 

nespecifikuje. Ministerstvo financí, na začátku roku 2011, oslovilo jednotlivá ministerstva, 

aby zpracovali inventuru ve svých dotačních titulech. Poskytnuté informace však neměli 

dostatečnou kvalitu a strukturu, rozsah zpracování, aby mohli být použity pro návrh 

konkrétních škrtů.
67

 Z tohoto důvodů se má přistoupit k plošnému krácení jednotlivých 

kapitol SR.  

Z pohledu na strukturu příjmů obcí a krajů v roce 2011 (prezentovanou MF ČR) 

vyplývá, že obce získávají ve struktuře příjmů 54,5 % z daní, 30 % z přijatých dotací, 10 % 

z nedaňových příjmů a 5 % z kapitálových příjmů. Kraje dostávají 62,5 % (!) z dotací a 33,5 

% z daňových příjmů. Zanedbatelné procento pak tvoří nedaňové příjmy 3,5 %, kapitálové 

                                                 
67 Dostupná je pouze analýza MF ČR za rok 2009 - 295 datačních titulů pouze z národních zdrojů a 89 dotačních 

titulů kofinancovaných z EU a finančních mechanismů. Největší objem v dotačních titulech mělo MŠMT (59) 

a MMR (44). 
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příjmy 0,7 % (viz příloha č. 11 a 12). Pokud by došlo k realizaci návrhu novely zákona  

o RUD, pak by musely být zakomponovány i tyto dotační tituly - krajů a obcí. Nešlo by jen  

o tituly, které jsou přímo přidělovány obcím (městům, DSO) ze SR, ale také o ty, které 

získávají kraje (62,5 %) a následně určitou část přerozdělují nižším ÚSC.   

Při pohledu na daňové příjmy malých obcí je patrné, že řada z nich má, v přepočtu 

podílu na jednoho obyvatele, srovnatelné příjmy jako řada větších měst.  Přesto nebudou na 

takové úrovni, aby mohly financovat ze svých zdrojů větší investice. Ani platnost návrhu 

novely zákona o RUD nemůže v některých obcích vytvořit takové zdroje, které by mohly 

zajistit jejich finanční soběstačnost. Pro tyto účely by měly být zachovány dotační programy, 

např. na rozvoj investic veřejných služeb, dotace na vodovody a kanalizace u obcí 

s rozsáhlým katastrem, protipovodňová opatření, likvidace starých ekologických zátěží apod.  

 

4.4.7 Praha, Brno, Ostrava, Plzeň 

Návrh novely zákona o RUD zapojuje tři největší města (Brno, Ostravu, Plzeň) do 

výpočtů k ostatním městům, tzn., že tato města už nebudou jako doposud vyčleněna 

z propočtů prostřednictvím vlastního přepočítacího koeficientu (tj. vynětí z přílohy č. 3  

a přiřazení do přílohy č. 2, zákona č. 243/2000 Sb.). Je pro ně vytvořena dodatečná kategorie 

„110.001 a více“, do níž by nově tato měst, na základě počtu obyvatel, spadala. Navržená 

právní úprava by pro Plzeň, Ostravu a Brno znamenala poměrně výrazné snížení příjmů 

v porovnání s objemem sdílených daní, který získává v současném systému RUD.  

U Prahy se nadále zachovává oddělený propočet, částečné snížení daňových příjmů 

hlavního města je navrhováno prostřednictvím úpravy jejího přepočítacího koeficientu. Návrh 

novely by měl na města Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň následující dopady: hlavní město Praha 

cca - 2,2 mld. Kč, u zbývajících tří měst cca - 900 mil. Kč oproti objemu vyplývajícímu ze 

současného znění zákona o RUD. Nedílnou součástí návrhu jsou také částečné kompenzace 

ze státního rozpočtu formou mimořádných dotací, které se navrhují poskytnout těmto městům 

po přechodnou dobu 4 let. Problematiku čtyř největších měst přehledně dokumentuje příloha 

č. 10 této práce. Autorka připomíná, že hodnoty jsou modelově propočteny na určitých 

výchozích (disponibilních) datech, při aktualizaci dojde ke změně.   

Dle Důvodové zprávy MF ČR se tak „vnáší do systému přerozdělení sdílených daní 

větší jednotnost, ale logicky se také koriguje dosavadní výjimečné postavení těchto měst. 

Dosavadní zvýhodněná pozice těchto měst byla dána historicky a pro její další zachování již 

neexistují objektivní argumenty.“ 
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Zveřejněním návrhu novely (2. červen 2011) započaly velké diskuze mezi zástupci 

čtyř největších měst. Po domluvě postupovali primátoři ve shodě a aktivně se postavily proti 

návrhu novely. Praha, Brno, Ostrava a Plzeň si samostatně nechaly zpracovat analýzy, které 

obsahovaly možné dopady návrhu na jejich rozpočty, náklady na mimoměstské obyvatelstvo 

a náklady na výkon státní správy. Nutno podotknout, že v některých analýzách docházelo ke 

„kouzlení s čísly“, kdy se vycházelo z „kvalifikovaných“ odhadů zaměstnanců tamních 

magistrátů, argumentace jednotlivých oblastí byla jednostranná a místy (Ostrava) docházelo 

k účelové manipulaci s čísly tak, aby to vyhovovalo potřebám. Zástupci čtyř statutárních měst 

zaslali otevřenou výzvu obou komorám PČR, aby tento návrh nepodpořili. Ostrava vedla 

kampaň proti návrhu novely („Ostravu nedáme“), byla sepsána petice s cca 17.000 podpisy  

a zvažována byla i žaloba na stát
68

.  

Předkladatelé návrhu novely argumentují snížení daňových výnosů cca o 5 mld. Kč 

čtyřem největším městům takto:  

 Před druhou fází reformy územní správy byla tato tři města také okresem (Brno-město, 

Ostrava-město, Plzeň-město), po jejich zrušení v roce 2002 jim však finanční zdroje za 

tyto okresy zůstaly. Dle předkladatelů tyto prostředky pobírají zcela neoprávněně.  

 Vysoké a nadstandardní příjmy vedou k nehospodárnosti, excesům, neefektivnosti  

a různým korupčním jednání. 

 Propastné rozdíly v příjmech na obyvatele mezi čtyřmi největšími městy a Olomoucí, 

Českými Budějovicemi, Libercem a Hradcem Králové. Tato města, dle předkladatelů, plní 

naprosto stejné funkce jako čtyři největší města.  

 46 % sdílených daní se přerozděluje mezi čtyři největší města (2,1 mil. obyv. – 19.95 %) 

a zbylých 54 % mezi 8,4 mil. obyvatel – 80,05 %. Přehledně viz příloha č. 12. 

 

Praha, Brno, Ostrava a Plzeň argumentují takto:  

 jsou metropole, které plní v rámci státu důležité nadregionální funkce. Jsou lídři české 

ekonomiky, kteří vytvářejí cca 45 % HDP, 

 jsou to významná centra zaměstnanosti, kultury a služeb, do kterých za prací, úřady, 

vzděláváním a zdravotní péči dojíždí obyvatele jiných města a obcí.  

Dle dílčích analýz, které si Brno, Ostrava a Plzeň nechalo vypracovat, jsou jednotlivé 

argumentace následující: 

                                                 
68 Autorka se domnívá, že tento krok nebyl nikdy myšlen vážně, a jednalo se pouze o manipulaci a populismus, 

stejně tak jako v případě petice.  
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Brno generuje cca 60 % HDP Jihomoravského kraje. Žije zde cca 371 tis. obyvatel, 

bez zohlednění dalších zhruba 25 tis. cizinců a jiných osob, které žijí v katastru jihomoravské 

metropole, ačkoli zde nemají trvalé bydliště. Do Brna denně dojíždí do zaměstnání 70 tisíc 

osob. Polovina z nich využívá osobní přepravu, a druhá MHD. Další cca 45 tis. osob dojíždí 

do Brna za vzděláním. Studuje zde zhruba 90 tis. vysokoškolských studentů, přičemž více než 

70 tis. z nich nepochází z Brna. Dle analýzy činí celkové výdaje města Brna na zajištění 

služeb, které využívají mimobrněnští obyvatelé cca 1,2 mld. Kč ročně. 

Ostrava má 306 128 obyvatel, další zhruba 100 tis. osob denně do Ostravy dojíždí za 

prací, úřady, kulturou nebo nákupy. Naprostá většina (77 %) vysokoškolských studentů 

navštěvujících tamní VŠ (28 tis.) má trvalé bydliště mimo Ostravu. Celkové výdaje Ostravy 

na zajištění služeb, které využívají obyvatele trvale nepobývající v jejím katastru, činí 

každoročně cca 950 mil. Kč.  

Plzeň má okolo 169 tis. obyvatel, ale denně se v ní pohybuje a služby města využívá 

okolo 240 tis. osob. Kromě všech regionálních funkcí, plní také nadregionální funkce pro 

obyvatele sousedních krajů (zdravotnictví – Fakultní nemocnice v Plzni, vzdělávání  

a kultura). Plzeň je také významnou dopravní křižovatkou a průsečíkem většiny silnic I. třídy 

v Plzeňském kraji. Stejné je to i v případě železniční sítě. Denně do Plzně dojíždí za prací  

a do škol 43 tis. osob. Plzeň je vyhlášené Evropské hlavní město kultury pro rok 2015, 

projekty s tímto spojené jsou finančně náročné a nedostatek financí na jejich realizaci by 

způsobila blamáž nejen pro Plzeň, ale také pro celou ČR. 

 

V následující části budou komentovány některé argumenty ze strany předkladatelů, ale 

také čtyř největších měst. Cílem autorky je uvést některá tvrzení na pravou míru. Tvrzení, že 

čtyři největší města vytvářejí cca 45 % HDP v ČR, je zavádějící. Údaje se netýkají největších 

měst, ale celých krajů. Měření HDP v regionech je značně nepřesné a zkreslující. Např. 

mnoho firem a podnikatelů je zapsáno v Praze z důvodu nižší intenzity kontrol místních 

finančních úřadů,
69

 ačkoliv fakticky podnikají jinde. Nebo také z důvodů prestižní 

(reprezentativní) adresy sídla firmy. HDP se však započítává do Prahy. Navíc velkou část 

HDP těchto měst vytvářejí dojíždějící občané. 

Okresní úřady na území ČR ukončily svoji činnost 31. prosince 2002 v rámci druhé 

fáze reformy územní správy. Kompetence okresních úřadů a finanční prostředky s nimi 

spojenými převzaly zčásti krajské úřady a zčásti obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

                                                 
69 Tuto problematiku řeší reorganizace daňové správy 
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státní správy. V případě čtyř největších měst obdržely tyto prostředky magistráty (viz kapitola 

3.3). Nutno konstatovat, že zároveň s nimi, převzaly řadu zřizovatelských funkcí bývalých 

okresů. Neméně významná je i chyba, která nastala v roce 1990, kdy po zrušení krajských 

národních výborů přešly na města významné kulturní instituce, byť mají celostátní význam. 

Dodnes významnou část moravské kultury financuje ze svého rozpočtu Brno a Ostrava (opera 

a balet Národního divadla Brno, Filharmonie Brno, Národní divadlo moravskoslezské, 

Janáčkova filharmonie). Paradoxem je, že nejbohatší město Praha nemusí vynakládat finanční 

prostředky na financování srovnatelných institucí, neboť pražská Česká filharmonie, pražské 

Národní divadlo i Státní opera jsou financovány státem. Např. na Národní divadlo, jehož 

zřizovatelem je ministerstvo kultury, „jde“ ze SR cca 450 mil. Kč ročně (pro srovnání jde  

o částku, kterou 50-ti tisícové město Chomutov získá z RUD). Taktéž se to týká i dopravy, 

sociálních a zdravotnických služeb. Významná část infrastruktury Prahy je financována 

prostřednictvím organizačních složek státu, které jsou zřizovateli mnoha institucí. V roce 

2009 žádal dopravní podnik hl. m. Prahy o dotaci ministerstvo dopravy o cca 7 mld. Kč, rok 

poté o 9 mld. Kč a v roce 2011 o 11 mld. Kč. Naproti tomu město Brno sanuje na svém území 

dopravní infrastrukturu státu, každá investice v dopravě od ŘSD zatěžuje brněnský rozpočet. 

Taktéž Ostrava financuje dopravu na svém území. Moravskoslezský kraj rozděluje cca 1,3 

mld. Kč na dopravní obslužnost, Ostrava však z této částky nic nedostává. Praha nemá ani 

jednu krajskou nemocnici, všechny jsou fakultní a jsou financovány prostřednictvím 

ministerstva zdravotnictví. Naproti tomu Brno a Ostrava jsou zřizovateli nemocnic (Brno: 

Nemocnice Milosrdných bratří, Městská nemocnice Ostrava). Taktéž např. samospráva MSK 

vlastní a financuje téměř všechny domovy pro seniory mimo osm na území Ostravy, která si 

je sama financuje (stejně tak Brno). Obdobně je to s kojeneckým ústavem v Plzni, kde je 

zřizovatelem tamní magistrát a ne kraj.  

Předkladatelé návrhu argumentovali srovnáním čtyř největších měst s Olomoucí, 

Českými Budějovicemi, Libercem, Hradcem Králové popř. jinými městy. Tato měst financují 

městskou hromadnou dopravu na svém území, jsou zřizovateli městských organizací, jako 

jsou jesle (Olomouc, Č-B, H-K ), azylové domy (Č-B), domovy pro seniory (Č-B), městská 

divadla aj., která v menších městech financují kraje. Přesto srovnávat tato města, aniž by se 

provedla podrobná analýza, nelze. Dle Komory statutárních měst, sdružujících všech 24 měst, 

která mají počet obyvatel od cca 50 tis. až po Prahu, panuje shodný názor, že se nemají 

nikomu ubírat finanční prostředky. Proto není vhodné argumentovat stotisícovými městy, 

pokud jejich primátoři tvrdí, že se nemá nikomu snižovat daňový výnos z RUD. Taktéž nelze 

tvrdit, že prostředky z bývalých okresních úřadů pobírají čtyři největší města neoprávněně. 
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Jestli má být plánované přerozdělení daní „spravedlivé“, musí stát převzít svůj díl na 

financování obdobných zařízení, jako jsou velké filharmonie, operní a baletní soubory  

i v jiných městech než jen v Praze. Totéž platí i pro kraje v oblasti dopravní infrastruktury, 

sociálních a zdravotnických institucí.  

Pokud dochází ke srovnávání daňových výnosů na obyvatele, je potřeba také zohlednit 

příjmy krajů, tzn. posuzovat celý systém komplexně (obce, města, DSO + kraje). Je to právě 

z důvodů, kdy některá města financují dopravu, sociální a zdravotnická zařízení a další ze 

svých rozpočtů a jiná tyto výdaje nemá, jelikož je financuje kraj. Pokud by se sečetli daňové 

příjmy krajů a obcí, byl by příjem na obyvatele Prahy trojnásobný oproti příjmu na jednoho 

obyvatele Zlínského kraje. Plzeňský kraj by pak měl o polovinu daňových příjmů na 

obyvatele více, než občan obce na Zlínsku, který se ocitá v celostátním propočtu na 

posledním místě (viz příloha č. 14 a 15). Proto zpracovávat návrh novely zákona o RUD, aniž 

by se zohlednil celkový příjem daňových výnosů na obyvatele, by byla chyba. 

Praha, Brno, Ostrava a Plzeň mohou dosahovat úspor z rozsahu (jednotkové náklady 

při poskytování služeb více občanům jsou obvykle nižší, než při nižším počtu obyvatel)  

a rozhodně mohou hospodařit úsporněji, přesto navrhované snížení daňových příjmů je velmi 

extrémní. Navíc nedošlo k žádné analýze toho, proč by se jim měly snížit až o 5 mld. Kč 

daňové výnosy. Návrh novely by pro tato města znamenal zásah do nejvýznamnějších příjmů 

a mohl by ohrozit rozsah dosud poskytovaných služeb, ale také snížit kredit ve vztahu 

k bankovním institucím (snížení bonity města). Praha navíc patří mezi pět nejvyspělejších 

evropských regionů dle HDP na obyvatele, a proto velmi těžko (resp. vůbec) dosahuje na 

prostředky z evropských fondů. V roce 2009 se územní samosprávné celky musely vypořádat 

s výpadkem daňových příjmů v důsledku dopadů ekonomické krize. Pro město Plzeň to 

znamenalo vyrovnání se se ztrátou cca 600 mil. Kč (v současné době dosahuje úrovně roku 

2007). Totéž platí pro Prahu (propad příjmů o cca 5 mld. oproti roku 2009), Ostravu (o cca 

874 mil. Kč oproti roku 2008).  

V případě mimořádných dotací, které by měly být poskytovány těmto městům ze 

státního rozpočtu a které by měly v následujících čtyřech letech kompenzovat výpadky 

daňových příjmů souvisejících s navrhovanými změnami, není žádná záruka, že tento závazek 

bude v případě nepříznivého vývoje ekonomiky (resp. státního rozpočtu) skutečně naplněn. 

Návrh nespecifikuje, kde ministerstvo financí ve státním rozpočtu získá na tyto kompenzace 

v celkové výši 11 mld. Kč prostředky.  
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5. Závěr 

 

 Novelou zákona o RUD účinnou od roku 2008 byly provedeny výrazné změny, přesto 

současné znění má značné nedostatky. Tříprocentní kritérium výměry obce způsobilo 

několikanásobný nárůstu daňových příjmů některých obcí s nízkým počtem obyvatel, ale 

velkou výměrou katastrálního území (zejména do 300 obyvatel). Aby nedocházelo ke 

kritizovaným skokovým přechodům mezi velikostními kategoriemi obcí a k „nakupování 

obyvatelstva“, byly zavedeny koeficienty postupných přechodů. Tento postup neplatí pro čtyři 

největší města (Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň), pro které byly stanoveny samostatné 

přepočítací koeficienty. Ty se stanovily tak, aby se daňové příjmy těchto měst vlivem 

navrhovaných změn nesnížily. V současné době značně prodělává cca 21 obcí z celkem 6.244 

obcí ČR. 5 obcí v kategorii 301-1.500 obyvatel, 4 obce (5.001 – 10.000 obyvatel), 8 obcí 

(10.001- 20.000 obyvatel), 3 obce (50.001 – 100.000 obyvatel), 1 obec (100.001 – 150.000 

obyvatel). Poslední kategorie se týká Olomouce, která tak přišla o 149,6 mil Kč, tj. 12,5 % 

(původně 193,2 mil. Kč). Jednalo se o tak značnou ztrátu, že stát musel městu zvýšit příjmy 

formou dotace ze státního rozpočtu. K celkovému zhoršení situace došlo u 146 obcí a měst, 

z toho u 124 subjektů je ztráta nižší než 4 % oproti předcházejícímu období. Nejvíce 

ztrátových obcí se nachází v kategorii od 10.001 do 20.000 obyvatel, kde je ztrátových 68 

obcí a u kategorie od 20.001 do 30.000 obyvatel se jedná o 27 obcí. Nejohroženější kategorií 

obcí, které mají nejnižší výnos ze sdílených daní, se nachází v rozmezí 1.001 – 10.000 

obyvatel. Přitom právě tyto obce plní roli spádových obcí, které zabezpečují udržení životní 

úrovně i pro obce okolní, jejichž celkový počet obyvatel často převyšuje počet obyvatel 

v těchto obcích (např. Město Chlumec nad Cidlinou) a kteří také využívají ve spádové obci 

poskytované služby. Malé obce na levé straně křivky (viz graf 4.1) se většinou starají pouze  

o sebe a neplní roli spádových center, přesto „nezaslouženě“ získávají vyšší výnosy ze 

sdílených daní. Změna RUD je proto nezbytná. Současný systém totiž mnoha obcím 

neumožňuje, aby si udržely dostatečnou úroveň veřejných služeb a péči o své obyvatele. 

Starostové jsou tak např. nuceni rozprodávat společný majetek a zadlužovat se. V současné 

době má polovina obcí dluhy. Čtyřicítka obcí, které kvůli vysokým dluhům sleduje 

ministerstvo financí, se do problémů dostala kvůli nestabilním daňovým příjmům, 

ekonomické krizi a financování projektů placených z dotací EU. 

 Nový návrh novely zákona o RUD poprvé představil ministr financí dne 2. června 

2011 s tím, že nabýt účinnosti by měl dne 1. 1. 2013. Dne 1. února 2012 sněmovna PČR 
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podpořila v prvním čtení návrh novely zákona o RUD a přikázala zákon projednat 

rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ten však návrhu 

přerušil a stanovil lhůtu na podávání pozměňovacích návrhů do 5. května. Normu znovu 

projedná na svém jednání 16. května tohoto roku.  

 Návrh novely zákona o RUD navyšuje objem sdílených daní o 8,5 mld. Kč.  7 mld. Kč 

má jít na úkor národních dotačních titulů a 1,5 mld. Kč z příspěvku na školství (kapitola 

VPS). Čtyřem největším městům (Praze, Brnu, Ostravě a Plzni) se mají snížit daňové výnosy  

cca o 5 mld. Kč. Zároveň se upravují kritéria pro přerozdělování daňových výnosů, a to takto:  

80 % přepočtený počet obyvatel, 10 % prostý počet obyvatel, 7 % nové kritérium počet žáků 

MŠ a ZŠ, 3 % rozloha obce. Praze se ponechává zvláštní koeficient (snížený), ale přichází  

o 2,2 mld. Kč. Brno, Ostrava a Plzeň ztrácí zvláštní koeficient, ale vytváří se pro ně velikostní 

kategorie, vlivem toho každé z nich přichází cca o 900 mil. Kč. Částečné kompenzace ze 

státního rozpočtu formou mimořádné dotace, mají těmto čtyřem městům, po dobu 4 let, 

pomoci se se změnou vyrovnat. Smyslem této úpravy je srovnat „křivku“ (graf 4.1) a posílit 

tak příjmy obcí v pásmu 2.000 – 10.000 obyvatel.  

 Po zveřejnění návrhu novely započaly velké diskuze se zástupci města a obcí. Mezi 

čtveřici největších měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), které navrhovaná novela poškozuje,  

a menšími městy, se vyostřily vztahy. Zástupci čtyř statutárních měst, kteří po domluvě 

postupují ve shodě, se ostře ohradily vůči navrhované novele.  

 Ve čtvrté kapitole této práce byly podrobně analyzovány dílčí součásti návrhu novely. 

Byla dementována vize „trojnásobku“, která byla hlavním cílem předkladatelů návrhu. 

S Českou republikou byly srovnávány nejrůznější země Evropy, které měly údajně 

trojnásobný rozdíl mezi největšími a nejmenšími městy, ve financování obcí na jednoho 

obyvatele, dodržovat. V posledním desetiletí, mnohé evropské země zahájily vnitřní reformy, 

včetně snížení počtu obcí. Některé země zvolily formu dobrovolného slučování obcí, jiné 

přistoupily k povinnému sloučení. Země, kde velký počet malých obcí je dán historicky, se 

slučování setkalo s nepochopením, proto tyto země přistoupili k meziobecní spolupráci. 

V této oblasti je bezesporu průkopníkem Francie, kde je pozoruhodné sledovat solidární 

svazky, tvořené za účelem vypracování společných projektů na podporu rozvoje území. 

Průměrný počet obyvatel v evropských městech činí 10,5 – 66 tis., proto rozdíl mezi 

největšími a nejmenšími městy (obcemi) nečiní tak velký rozdíl, jako v ČR. Z politických 

důvodů je slučování obcí v ČR prakticky nepřijatelné. Proto je nutné hledat takové finanční 

mechanismy, které by obce vedly k vyšší vzájemné spolupráci, a zároveň tak docílily úspor 

z rozsahu. Základní podmínky jsou již naplněny, jelikož v ČR v současné době působí okolo 
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500 dobrovolných svazků obcí, které většinou velmi pozitivně reagují na možnost financování 

z evropských fondů.  

 U problematiky kritéria katastrálního území došla autorka k názoru, aby se při další 

změně zákona o RUD kritérium katastrálního území nezařazovalo pro přerozdělování 

sdílených daní. Je patrné, že jde spíše o formu posílení malých obcí než o logické kritérium. 

I když je tomuto kritériu dána váha jen 3 % z celkových sdílených daní, tedy je podle něj 

přerozdělováno cca 4 – 5 mld. Kč, dochází v některých případech k neodůvodněnému 

zvýhodnění jedné obce oproti druhé. Za mnohem vhodnější autorka diplomové práce 

považuje rozlohu zastavěného území, které by více vystihovalo výdaje obecních rozpočtů  

a také velké rozdíly v osídlení obcí, které jsou dány rozdílným historickým vývojem. 

 Jedním z mála prvků návrhu novely, se kterým autorka diplomové práce plně souhlasí, 

je kritérium počtu dětí MŠ a žáků ZŠ. Nové kritérium by znamenalo více finančních 

prostředků pro obce na školy, nepřímo zahrnuje spádovost obcí jako centra školství a snižuje 

administrativní náročnost. Bohužel výhodnost tohoto kritéria nepřímo zastiňuje připravovaná 

reforma školství, která naopak obce (mimo jiné) výrazně poškozuje.  

 Součástí RUD jsou také motivační prvky, kterými se rozumí vazba mezi podnikateli 

na území obce a obcí. V současné době "motivaci" tvoří 30 % podílu obce na výnosu daní 

z příjmů fyzických osob z podnikání, který se rozděluje podle místa trvalého bydliště 

podnikatele a 1,5% podíl na výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 

rozdělován dle poměru počtu zaměstnanců, mající místo výkonu práce v dané obci  

k 1. prosinci předcházejícího roku k součtu zaměstnanců ve všech obcích ČR. Hlavním 

nedostatkem motivačního prvku u DPFO z podnikání je právě přidělování 30% výnosu dle 

místa trvalého pobytu podnikatele, a ne podle skutečné aktivity živnostníka. Navíc 

v posledních letech je výběr této daně téměř minimální, proto je lhostejné, jestli je motivační 

prvek ve výši 30 % a více %, protože obce z ní nemají téměř žádný příjem. Autorka je toho 

názoru, že motivace na příznivé podnikatelské prostředí závisí zejména na tom, v jakém 

regionu se obec nachází. Důležitá je její dopravní obslužnost, struktura obyvatelstva, stejně 

jako rozmístění navazujících provozů a hlavně možnost uplatnění výsledků činnosti 

podnikatelských subjektů ve formě služeb nebo staveb.  

V průběhu roku 2011 a 2012 docházelo k četným a významným změnám daňových 

zákonů, proto bylo v rámci této práce nezbytné je zohlednit. Dne 6. 12. 2011 byla ve Sbírce 

zákonů vyhlášená tzv. „sazbová“ novela zákona o DPH č. 370/2011 Sb., jejíž součástí byla  

i změna zákona o RUD. Tato změna snižuje obcím a krajům procentuální podíl na výběru 

DPH.  V této souvislosti bylo nutné zdůraznit, že předkládaný návrh novely zákona o RUD, 
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vycházel ze stavu, který nezohledňoval přijetí novely zákona o DPH a tedy pokles podílu obcí 

na sdílených daních na 19,93 % s účinností od roku 2013. Proto navrhovaný podíl na 

sdílených daních pro obce v případě DPH není 21,4 %, ale 19,93 % (resp. 19,9 %). 

V návaznosti na navrhované posílení příjmů obcí z prostředků SR o 8,5 mld. Kč, by došlo 

k navýšení podílů obcí u výnosu daně z přidané hodnoty z předpokládané výše 19,9 % na 

21,35 %. Krajům, městům a obcím se zvýšením DPH podstatně zvýší náklady u organizací, 

které zřizují. Vliv na rozpočty jednotlivých obcí se bude lišit dle struktury zajišťovaných 

služeb. Vzhledem ke kompenzačním opatřením u DPFO, vede „sazbová novela“ také ke 

snížení této daně. Naproti tomu zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se 

zřízením jednotného inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, si 

obecní rozpočty mírně „polepší“ díky zdanění „hazardu“. Podle odhadu Ministerstva financí 

mají obce získat cca 6 mld. Kč ročně. Autorka diplomové práce se domnívá, že predikce MF 

ČR je značně nadsazená. Tlak samospráv na omezování loterijního průmyslu, z důvodů 

potlačení kriminality a dalších podobných negativních jevů, je značný. Navíc dochází k rušení 

licencí pro provoz hracích automatů i na žádost jejich provozovatelů. Důvodem je přísnější 

systém odvodů, který některé společnosti vede k rušení výherních hracích přístrojů  

a videoterminálů. 

Dle návrhu novely zákona o RUD má být příjmová základna obcí posílena zejména na 

úkor celostátních dotačních programů. Výhodou tohoto návrhu, tj. směřování těchto 

prostředků do rozpočtů měst a obcí, je určitá svoboda volených orgánů při rozhodování  

o účelu využití dotací, jelikož obecní samosprávy samy nejlépe vědí, jak tyto prostředky 

využít. Návrh novely zákona však nespecifikuje, kterých kapitol se krácení bude týkat. 

Autorka diplomové práce se domnívá, že pokud by došlo k realizaci návrhu novely, pak by 

musely být zakomponovány i dotační tituly krajů a obcí. Nešlo by jen o tituly, které jsou 

přímo přidělovány obcím ze SR, ale také o ty, které získávají kraje (62,5 % z jejich celkových 

příjmů) a následně část přerozdělují nižším ÚSC. Malé obce nebudou nikdy na takové úrovni, 

aby si mohly financovat ze svých zdrojů větší investice. Proto by měli být pro tyto účely 

zachovány dotační programy, např. na vodovody a kanalizace u obcí s rozsáhlým katastrem, 

protipovodňová opatření, likvidace starých ekologických zátěží apod. 

Asi nejdiskutovanější tématem tohoto návrhu je problematika krácení daňových 

výnosů čtyřem největším městům. V průběhu práce byly vyřčeny mnohé argumenty v této 

oblasti, které autorka diplomové práce měla potřebu dementovat. Přesto se domnívá, že 

snížení daňových výnosů čtyřem největším městům je velmi extrémní. Navíc nedošlo k žádné 

analýze toho, proč by se téměř 5 mld. Kč mělo snižovat právě těmto čtyřem městům. Návrh 
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novely by znamenal pro Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň zásah do nejvýznamnějších příjmů 

města a mohl by ohrozit rozsah dosud poskytovaných služeb, ale také snížit kredit ve vztahu 

k bankovním institucím. Z jejich rozpočtu je financována výstavba infrastruktury, jsou 

zajišťovány služby v oblasti veřejné dopravy, sociální služby, zdravotnictví, kultura, které 

neslouží pouze obyvatelům těchto měst, ale i lidem ze spádových oblastí, kteří do nich 

dojíždějí za prací, nebo např. studentům. Ve velkých městech je také vyšší kriminalita, se 

kterou souvisí vyšší náklady na zajištění bezpečnosti občanů (městská policie). Stát v této 

oblasti již delší dobu přenáší náklady na města. Autorka diplomové práce se domnívá, že 

pokud dochází ke srovnávání daňových výnosů na obyvatele, je potřeba zohlednit příjmy 

krajů, tzn. posuzovat celý systém komplexně (obce, města, DSO + kraje). V případě 

mimořádných dotací, které by měly být poskytovány těmto městům ze SR a které by měly 

v následujících 4 letech kompenzovat výpadky daňových příjmů souvisejících  navrhovanými 

změnami, není žádná záruka, že tento závazek bude v případě nepříznivého vývoje 

ekonomiky (resp. státního rozpočtu) skutečně naplněn. Návrh nespecifikuje, kde ministerstvo 

financí ve státním rozpočtu získá na tyto kompenzace, v celkové výši 11 mld. Kč, prostředky.  

Systémy financování obcí v zemích EU jsou natolik odlišné a existují v závislosti na 

dalších faktorech, že nejsou se systémem v ČR kompatibilní. Proto nelze žádný ze systémů 

platných v zemích EU přebírat bez zásadních úprav. Je velmi obtížné, ne-li nemožné 

definovat jednotný systém financování obcí tak, aby byl spravedlivý a vyhovoval srovnatelně 

potřebám všech obcí. Každá obec má své individuální problémy a setkává se s velmi 

specifickými potřebami při realizaci svých pravomocí, které lze jen stěží promítnout do 

jednoho zákona. RUD je určité specifikum ČR, proto je neustále tvořeno a pozměňováno se 

všemi svými problémy, které ho doprovází. Je celá řada faktorů, které by měli ovlivňovat 

RUD. Může se jednat o mobilitu, princip zásluhovosti, kritéria dle demografické skladby 

obyvatelstva, infrastruktury apod. Taktéž by se mělo zvážit zavedení standardizace obcí  

a měst, popř. zavedení určitého „existenčního minima“ pro obce. Zváženo by mělo být  

i zahrnutí dalších daňových výnosů do sdílených daní jako jsou spotřební a ekologické daně. 

Návrh novely je nastaven na makroekonomické predikce z poloviny roku 2011, to 

znamená, že v současné době neodpovídá aktuálnímu stavu a je potřeba některá data 

aktualizovat, detailně propočítat, tak aby odpovídaly skutečně aktuální predikci daňových 

výnosů.  Autorka diplomové práce se domnívá, že tak jak byl návrh novely zákona o RUD 

předložen Poslanecké sněmovně PČR v prvním čtení, není z ekonomického ani politického 

hlediska realizovatelný. Bude potřeba širší odborné diskuze, zohlednění ekonomické situace 

ČR (resp. státního rozpočtu), celkově musí návrh projít širší úpravou.   
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Seznam zkratek 

 

A     Praha  

B     Jihomoravský kraj  

C     Jihočeský kraj  

E     Pardubický kraj  

H     Královéhradecký kraj  

J     Kraj Vysočina  

K     Karlovarský kraj  

L     Liberecký kraj  

M     Olomoucký kraj  

P     Plzeňský kraj  

S     Středočeský kraj  

T     Moravskoslezský kraj  

U     Ústecký kraj  

Z     Zlínský kraj  

 

ČSSR    Československá socialistická republika 

DPFO    Daň z příjmu fyzických osob 

DPH     Daň z přidané hodnoty 

DPPO    Daň z příjmů právnických osob 

DSO    Dobrovolné svazky obcí  

EU     Evropská unie 

FO    Fyzická osoba 

HDP    Hrubý domácí produkt 

MF ČR   Ministerstvo financí České republiky 

MHD     Městská hromadná doprava 

MSK    Moravskoslezský kraj 

MŠ    Mateřská školka 

MŠMT ČR   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

MV ČR   Ministerstvo vnitra České republiky 

OSVČ    Osoba samostatně výdělečně činná (taktéž SVČ) 

PO    Právnická osoba 

PPP     Partnerství veřejného a soukromého sektoru (z ang. Public 

    Private Partnerships) 

PSP ČR   Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

RUD    Rozpočtové určení daní 

ŘSD    Ředitelství silnic a dálnic 

SFDI    Státní fond dopravní infrastruktury  

SR    Státní rozpočet 

ÚSC    Územní samosprávné celky 

ZŠ    Základní škola 
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Příloha č. 1 

Druhové třídění daní  
 

 

1  Třída 

11  Seskupení položek 

111  Podseskupení položek 

1111  Položka 

 

Příjmy (třídy): 

1 – daňové příjmy 

2 – nedaňové příjmy 

3 – kapitálové příjmy 

4 – přijaté dotace 

 

Výdaje (třídy): 

5 -  běžné výdaje 

6 -  kapitálové výdaje 

7 -  používá se pouze pro rozpočtování 

8 -  financování 

 

 

 

Př.: Položka příjmů 

 

1112 – Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 

 
Druhové třídění rozpočtové skladby 

Třída 
Seskupení 

položek 

Podseskupení 

položek 
Položka Název a náplň 

1    

DAŇOVÉ PŘÍJMY 

Daňové příjmy se na příslušnou jmenovitou položku zaznamenávají 

včetně příslušenství (penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, 

úroky a pokuty), pokud příslušenství není vykazováno odděleně. 

 11   Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 

  111  
Daně z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů 

   1111 
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 

Zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem - za vlastní 

zaměstnance 

   1112 

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 

Pro účely tohoto předpisu zahrnuje veškerou daň, odvedenou na 

základě daňových přiznání, tj. v zásadě získanou z výdělečné činnosti 

jiné než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné 
výdělečné činnosti a pronájmu. Zahrnuje i případný doplatek části 

daně ze závislé práce odvedený po podání přiznání při souběhu 

závislé práce a jiné výdělečné činnosti, není-li možno je od sebe 

rozlišit, popř. při souběhu několika zaměstnání. 

 

 



 

Příloha č. 2 

 

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 1993 – 1995 
(bez SFDI, poplatků a pokut) 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, dle podkladů MF ČR 

 

DPFO  

ze závislé činnosti 

a funkčních  

požitků 

Výnos daně na jejich území Okresní výnos 

100 % magistrátní města 

Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 

40 % 

obce 

60 % 

OÚ 

50 % 

obce 

50 % 

OÚ 

45 % 

OÚ 

55 % 

obce 

Daň z nemovitostí 

DPFO z podnikání a jiné SVČ 

DPPO 

100 % 

 všechny obce 

100 % 

všechny obce 

100 %  

všechny obce 



 

Příloha č. 3 

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 1996 – 2000 
(bez SFDI, poplatků a pokut) 

 

 

 
 

 
Zdroj:  Vlastní zpracování, dle zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření  

s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR v pozdějším znění 

 

DPFO 

ze závislé činnosti 

Celookresní výnos 

100 % 

Výnos daně na území měst: 

Praha, Brno, Ostrava, Plzeň 

30 % 

OÚ 

30 % 

Obce 

40 % 

SR 

20 % 
dle počtu obyv. 

10 % 
dle plátcovy pokladny 

70 % 
rozpočet 

uvedených 

měst 

30 % 
 

Státní 

rozpočet 

DPPO 

Celostátní výnos 100% 

80 % 
státní rozpočet 

20 % 
všechny obce 

Daň z nemovitostí 

DPFO z podnikání 

100 % všechny obce 

100 % všechny obce 



 

Příloha č. 4 

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v roce 2001 
(bez SFDI, poplatků a pokut) 

 

 

SDÍLENÉ DANĚ 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů MF ČR 

celostátní výnos 

 

79,41 %  

státní rozpočet 

20,59 % OBCE,  
dle podílu počtu obyvatel na počtu obyvatel ČR, 

upraveného přepočítacím koeficientem 

velikostní kategorie obce 

 DPFO ze závislé činnosti 

 70% výnos záloh DPFO ze SVČ 

 DPFO vybíraná srážkou  

 DPPO (bez daně placené obcemi)  

 DPH 

 

VÝLUČNÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY 

 30 % výnos záloh DPFO ze SVČ 

 100 % výnos daně z vyrovnání a 

dodatečných přiznání popř. dodatečně 

vyměřené daně 

 

OBCE,  
dle trvalého bydliště podnikatele 

Daň z nemovitostí 
OBCE, 

 na které se nemovitost nachází 

DPFO placená obcemi OBCE 

Silniční daň Státní fond dopravy 



 

Příloha č. 5 

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2005 - 2007 (bez SFDI, poplatků a pokut) 

 

 
Zdroj: vlastní úprava, dle podkladů MF ČR



 

Příloha č. 6          Schéma rozdělení rozpočtového určení daní od 1. 1. 2008 (bez SFDI, poplatků a pokut) 

 

 
Zdroj: MF ČR, vlastní úprava



 

Příloha č. 7  Koeficienty pro stanovení daně z nemovitostí u obcí  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 

Od roku 2008 místní koeficienty ve výši 2, 3, 4 a 5 

 

 

Koeficienty velikostní kategorie obcí        Procentní podíl jednotlivých 

            platné od roku 2001  krajů na celostátním výnosu daní 

               platné od 3. 1. 2005 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zdroj: Příloha č. 1 zákona č. 1/2005 Sb., o RUD 

Zdroj: Zákon č. 243/2000 Sb., o RUD 

Před rokem 2008 
Počet obyvatel koeficient 

                  do 300 0,3 

       301 -        600 0,6 

       601 -     1.000 1,0 

    1.001 -     6.000 1,4 

    6.001 -   10.000 1,6 

  10.001 -   25.000 2,0 

  25.001 -   50.000 2,5 

Nad 50.000 obyv. a ve 

Františkových Lázních, 

Luhačovicích, Poděbradech, 

Mariánských Lázních 

3,5 

Praha 4,5 

Po roce 2008 
Počet obyvatel koeficient 

                do1.000 1,0 

    1.001 -     6.000 1,4 

    6.001 -   10.000 1,6 

  10.001 -   25.000 2,0 

  25.001 -   50.000 2,5 

Nad 50.000 obyv. a ve 

Františkových Lázních, 

Luhačovicích, Poděbradech, 

Mariánských Lázních 

3,5 

Praha 4,5 
Chaty a individuální 

rekreační stavby v NP a 

zónách I. CHKO 
2,0 

Obce s počtem 

obyvatel 
Koeficienty  

                   do 100 0,4213 

       101 -        200 0,5370 

       201 -        300 0,5630 

       301 -     1.500 0,5881 

    1.501 -     5.000 0,5977 

    5.001 -   10.000 0,6150 

  10.001 -   20.000 0,7016 

  20.001 -   30.000 0,7102 

  30.001 -   40.000 0,7449 

  40.001 -   50.000 0,8142 

  50.001 - 100.000 0,8487 

100.001 - 150.000 1,0393 

           od 150.001  1,6715 

Hlavní město Praha 2,7611 

Kraj % 
Hl. město Praha         3,183684 

Středočeský              13,774311 

Jihočeský           8,607201 

Plzeňský 7,248716 

Karlovarský 3,772990 

Ústecký 8,242502 

Liberecký 4,681207 

Královehradecký 6,442233 

Pardubický 5,555168 

Vysočina 7,338590 

Jihomoravský 9,526055 

Olomoucký 6,751705 

Zlínský 5,251503 

Moravskoslezský 9,624135 



 

Příloha č. 8 

 

Koeficienty postupných přechodů a násobky postupných přechodů, 

platné od roku 2008 
 

Počet obyvatel 

Koeficienty 

postupných 

přechodů 
Násobek postupných přechodů 

do 300 1,0000 1,0000 x počet obyvatel obce 

301 – 5.000 1,0640 
300 + 1,0640 x počet obyv. z počtu obyv. obce 

přesahující 300 

5.001 – 30.000 1,3872 
5.300,8 + 1,3872 x počet obyv. z počtu obyv. obce 

přesahující 5.500 

30.001 a více 1,7629 
39.980,8 + 1,7629 x počet obyv. z počtu obyv. obce 

přesahující 30.000 

 Zdroj: Příloha č. 2. zákona č. 243/2000 Sb. ve znění zákona č. 377/2007 Sb. 

 

 

Podíl počtu čtyř největších měst, 

platné od roku 2008 
 

Město Přepočítací koeficient 

Hl. město Praha 4,2098 

Brno, Ostrava, Plzeň 2,5273 

Ostatní obce ČR 1,0000 

  Zdroj: Příloha č. 3 zákona č. 243/2000 Sb. ve znění zákona č. 377/2007 Sb. 

 

 

 

Příklad progresivně klouzavého systému: 

 

Město Hlučín (MSK) s počtem obyvatel 14.368 (k 1. 1. 2011). 

Násobek města  

300 x 1,0000   =      300,00 

(5.000 – 300) x 1,0640 =   5.000,80 

(14.368 – 5.000) x 1,3872 = 12.995,29 

Celkem   = 18.295,29 

 



 

Příloha č. 9                                         Schéma návrhu novely zákona o RUD 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, bez změny zákona o DPH č. 370/2011 Sb. („sazbová novela“)



 

Příloha č. 10 

Koeficienty postupných přechodů a násobky postupných přechodů, 

dle návrhu novely zákona o RUD 
 

Počet obyvatel 

Koeficienty 

postupných 

přechodů 
Násobek postupných přechodů 

0 - 50 1,0000 1,0000 x počet obyvatel obce 

51 – 2.000 1,1179 
50 + 1,1179 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce 

přesahující 50 

2.001 – 30.000 1,1950 
2.229,9 + 1,1950 x počet obyvatel z počtu obyvatel 

obce přesahující 2.000 

30.001 – 110.000 1,3929 
35.689,9 + 1,3929 x počet obyvatel z počtu obyvatel 

obce přesahující 30.000 

110.000 a více 2,7357 
147.121,9 + 2,7357 x počet obyvatel z počtu obyvatel 

obce přesahující 30.000 

 Zdroj: MF ČR  

 

Podíl hl. m. Prahy, dle návrhu novely zákona o RUD 
 

Město Přepočítací koeficient 

Hl. město Praha 3,5355 

Ostatní obce ČR 1,0000 

 Zdroj: MF ČR 

 

Výše navrhované kompenzace, dle návrhu novely zákona o RUD 
 

Město 

Dopad 

návrhu 

novely
*) 

Kompenzace v mld. Kč v jednotlivých letech 

2013 2014 2015 2016 

Praha - 2,2 + 2,0 + 1,4 + 0,9 + 0,6 

Brno - 0,9 + 0,8 + 0,6 + 0,4 + 0,2 

Ostrava - 0,9 + 0,8 + 0,6 + 0,4 + 0,2 

Plzeň - 0,9 + 0,8 + 0,6 + 0,4 + 0,2 

Vliv na SR - - 4,4 - 3,2 - 2,1 - 1,2 
 *) modelový propočet dopadů na město pro výchozí rok 2010, bez změny zákona o DPH č. 370/2011 Sb.  

           („sazbová novela“).  Zdroj MF ČR



 

Rozdělení sdílených daní (současnost)

Praha

32%

Ostatní

54%
Brno

6%
Ostrava

5%

Plzeň

3%

Počet obyvatel ČR

Praha

12%
Brno

4%

Ostrava

3%

Plzeň

2%

Ostatní

79%
Příjmy obcí

Daňové

54,54%

Nedaňové

 10,16%

Kapitálové

5,36%

Přijaté dotace 

29,94%

ze SR

 18,17%

Příloha č. 11            Grafy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení sdílených daní (návrh)

Ostrava

4%

Ostatní

61%
Praha

28%Brno

5%

Plzeň

2%

 
Zdroj: vlastní zpracování, data (k 1.1.2011) ČSÚ, MF ČR 

 



 

Přílohač. 12          Tabulky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování, data (k 1. 1. 2011) ČSÚ, MF ČR 

 

POČET OBYVATEL ČR 

Praha 1 257 158 11,94 % 

Brno 371 371 3,53 % 

Ostrava 303 609 2,88 % 

Plzeň 168 808 1,60 % 

Ostatní 8 431 824 80,05 % 

Celkem 10 532 770 100,00 % 

PŘÍJMY OBCÍ 

 v mld. Kč v % 

Daňové příjmy 152,5 54,54 % 

Nedaňové příjmy 28,4 10,16 % 

Kapitálové příjmy            15 5,36 % 

Přijaté dotace 83,7 29,94 % 

Ze SR 50,8 18,17 % 

Celkem 279,6 100,00% 

ROZDĚLENÍ SDÍLENÝCH DANÍ 

 Současnost  v % Návrh v % 

Praha 36 958 626  31,64 % 34 741 061   27,73 % 

Brno 6 653 426   5,7 % 5 728 756    4,57 % 

Ostrava 5 483 052   4,69 % 4 570 391   3,65 % 

Plzeň 3 045 761   2,61 % 2 139 264   1,71 % 

Ostatní 64 659 162 55,36 % 78 120 533 62,35 % 

Celkem 116 800 027 - 125 300 005 - 



 

Příloha č. 13 

Zjednodušené schéma systému financování regionálního školství 

 

 

 

     Rozpočet RgŠ v kap. MŠMT          VPS

Zvláštní účty rozpočtů krajů

Normativní rozpis

Rozvojové programy

Povinná rezerva

Rozvojové programy

Církevní
a státní
školy 
a školská 
zařízení

Soukromé
školy 
a školská 
zařízení

Krajské
školy 
a školská 
zařízení

Obecní
školy 
a školská 
zařízení

Normativní rozpis

Rozpočty
krajů

Rozpočty
obcí

"Oborové"
normativy

MŠMT

Rozvojové
programy

MŠMT

Republikové
normativy
MŠMT 
pro krajské 
a obecní školy 
a školská zařízení

Mimonormativní řešení
specifických případů
krajských a obecních škol
a školských zařízení

Krajské  "oborové" normativy KÚ
pro krajské a obecní školy 
a školská zařízení

Provozní a investiční
výdaje (bez mezd 
provozních 
zaměstnanců)
krajských a obecních 
škol a školských 
zařízení

Příspěvek st. rozpočtu 
obcím na provoz
jimi zřizovaných 
mateřských
a základních škol

 
 
Zdroj: MŠMT 



 

Příloha č. 14 

Daňové příjmy na obyvatele 
 

 

Název kraje 
Počet obyvatel  

k 1. 1. 2010 

Sdílené daňové příjmy 
 

(Celkem  za jednotlivé obce kraje)  

Sdílené daňové příjmy 

 
(kraje za rok 2010) 

Daňové příjmy celkem 
Výnos na 

obyvatele 

Praha 1.249.026 36.958.626 1.471.208 38.429.834 30,8 

Plzeňský 571.863 6.033.987 3.360.198 9.394.185 16,4 

Jihomoravský 1.151.705 12.208.952 4.402.069 16.611.021 14,4 

Jihočeský 637.369 5.069.700 3.990.755 9.060.455 14,2 

Moravskoslezský 1.247373 12.934.623 4.475.606 17.410.229 14,0 

Vysočina 514.992 3.937.418 3.179.000 7.116.418 13,8 

Karlovarský 307.030 2.416.346 1.755.500 4.171.846 13,6 

Královehradecký 554.402 4.268.822 3.017.756 7.286.578 13,1 

Liberecký 439.027 3.533.034 2.163.224 5.696.258 13,0 

Ústecký 836.198 6.810.648 3.828.000 10.638.648 12,7 

Olomoucký 640.911 5.013.270 3.133.318 8.146.588 12,7 

Pardubický 516.329 3.954.286 2.589.734 6.544.020 12,7 

Středočeský 1.247.498 9.200.703 6.392.033 15.592.736 12,5 

Zlínský 591.042 4.459.612 2.426.763 6.886.375 11,7 

Celkem 10.504.765 116.800.027 46.185.164 162.985.191 15,5 

  Zdroj: Data MF ČR, MMO - OFR, vlastní zpracování



 

Příloha č. 15 

Daňové příjmy na obyvatele 
 

 

 

 
 

 

Zdroj: Data MF ČR, MMO - OFR, vlastní zpracování 

A  Praha 

B  Jihomoravský kraj 

C  Jihočeský kraj 

E  Pardubický kraj 

H  Královéhradecký  

J  Kraj Vysočina 

K  Karlovarský kraj 

L  Liberecký kraj 

M  Olomoucký kraj 

P  Plzeňský kraj 

S  Středočeský kraj 

T  Moravskoslezský  

U  Ústecký kraj 

Z  Zlínský kraj 


