
Příloha č. 1 

Kapitoly státního rozpočtu 

Číslo  

 kapitoly  

K a p i t o l a 

 301   Kancelář prezidenta republiky 

 302   Poslanecká sněmovna Parlamentu 

 303   Senát Parlamentu 

 304   Úřad vlády České republiky 

 305   Bezpečnostní informační služba 

 306   Ministerstvo zahraničních věcí 

 307   Ministerstvo obrany 

 308   Národní bezpečnostní úřad 

 309   Kancelář Veřejného ochránce práv 

 312   Ministerstvo financí 

 313   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 314   Ministerstvo vnitra 

 315   Ministerstvo životního prostředí 

 317   Ministerstvo pro místní rozvoj 

 321   Grantová agentura České republiky 

 322   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 327   Ministerstvo dopravy a spojů 

 328   Český telekomunikační úřad 

 329   Ministerstvo zemědělství 

 333   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 334   Ministerstvo kultury 

 335   Ministerstvo zdravotnictví 

 336   Ministerstvo spravedlnosti 

 341   Úřad pro veřejné informační systémy 

 343   Úřad pro ochranu osobních údajů 

 344   Úřad průmyslového vlastnictví 

 345   Český statistický úřad 

 346   Český úřad zeměměřický a katastrální 

 347   Komise pro cenné papíry 

 348   Český báňský úřad 

 349   Energetický regulační úřad 

 353   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

 358   Ústavní soud 

 361   Akademie věd České republiky 

 372   Rada České republiky pro rozhlasové a televizní 

vysílání 

 374   Správa státních hmotných rezerv 

 375   Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 380   Okresní úřady 

 381   Nejvyšší kontrolní úřad 

 396   Státní dluh 

 397   Operace státních finančních aktiv 

 398   Všeobecná pokladní správa 

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11424.html 

  



Příloha č. 2 

Schéma RUD 1993 - 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daň z příjmů 
fyzických osob ze 
závislé činnosti 

okresní výnos 

rok 1993 

obce 40% 

okresní úřady 
60% 

rok 1994 

obce 50% 

okresní úřady 
50% 

rok 1995 

obce 55% 

okresní úřady 
45% 

celý výnos z 
území - čtyři 

nějvětší města 

Daň z nemovitosti 

100% obce 

Daň z příjmů 
fyzických osob ze 

samostatné výdělečné 
sčinnost 

100% obce 

Daň z příjmů 
právnických osob 

100% obce od roku 
1994 



Příloha č. 3 

Schéma RUD 1996 - 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daň z příjmů 
fyzických osob ze 
závislé činnosti 

Celostátní výnos 

Obce 

30% 

10% dle plátcovy 
pokladny 

20% dle počtu 
obyvatel 

Okrsní úřady 

30% 

Státní rozpočet 

40% 

Výnos z území - 
čtyři nějvětší 

města 

Státní rozpočet 

30% 

Územní rozpočet 

70% 

Daň z nemovitosti 

100% obce 

Daň z příjmů 
fyzických osob ze 

samostatné 
výdělečné sčinnost 

100% obce 

Daň z příjmů 
právnických osob 

Celostání výnos 

Státní rozpočet 

80% 

Obce 

20% 



Příloha č. 4 

Schéma RUD 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílené daně 

Celostátní výnos 

Obce 

20,59% 

Státní rozpočet 

79,41% 

Daň z nemovitosti 

100% obce 

Daň z příjmů 
právnických osob 

placená obcí 

100% obce 

100% výnosu daně z 
vyrovnání a dodatecné 

přiznání nebo dodatečně 
vymeřené daně 

30% výnosu záloh daně 
z příjmů fyzických osob 
ze samostátné výdělečné 

činnosti 

Obce - dle bydlistě 
poplatníka 



Příloha č. 5 

Schéma RUD 2005 

 

 

 

 

 

 

Daň z příjmů 
právnických osob 

8,92% kraje 20,59% obce 
70,49% státní 

rozpočet 

Daň z přidané 
hodnoty 

8,92% kraje 20,59% obce 
70,49% státní 

rozpočet 

Daň z příjmů 
fyzických osob - 

srážková daň 

8,92% kraje 20,59% obce 
70,49% státní 

rozpočet 

Daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti a 

funkčních požitků 

8,92% kraje 20,59% obce 
68,99% státní 

rozpočet 
1,5% obce 

Daň z příjmů fyzických 
osob ze samostatné 
výdělečné činnosti 

30% obce 60% výnosu 

8,92% kraje 

20,59% obce 

70,49% státní 
rozpočet 

10% státní 
rozpočet 

Daň z příjmů 
právnických osob 

Daň placená krajem 
100% 

Daň placena obcí 
100% 

Daň z nemovitosti 

100% obce 


