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Ministerstvo financí III. 

 
Návrh  
Zákon 

 
ze dne        2011,  

 
kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní 

územním samosprávným celkům a některým státním fondům  
(zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

Čl. I 
 

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), 
ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona 
č. 1/2005 Sb. a zákona č. 377/2007 Sb., se mění takto:   
 

1. V § 4 odst. 1 písm. b) se číslo „19,9“ nahrazuje číslem „21,34“. 

 

2. V § 4 odst. 1 písm. c) až f) se číslo „21,4“ nahrazuje číslem „22,96“. 

 

3. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Plzně, Ostravy a Brna,“ zrušují. 

 

4. V § 4 odst. 2 písm. b) se číslo „0,03“ nahrazuje číslem „0,10“. 

 

5. V § 4 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

 

„c) poměru počtu žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí, k počtu těchto žáků 
za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,“.  

 
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d). 

 
6. V § 4 odst. 2 písm. d) se číslo „0,94“ nahrazuje číslem „0,80“.  

 

7. V § 4 odst. 4 se slova „ Prahu, Plzeň, Ostravu, Brno a na ostatní obce“ nahrazují slovy 
„Prahu a ostatní obce“.  

 

8. V § 4 odst. 5 v úvodní části ustanovení se slova „ , Plzeň, Ostrava a Brno podílejí“ 
nahrazují slovem „podílí“.  

 

9. V § 4 odst. 5 písm. b) se číslo „0,03“ nahrazuje číslem „0,10“. 
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10. V § 4 odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
 

„c) poměru počtu žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí, k počtu těchto žáků 
za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,“. 

 
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).  

 

11. V § 4 odst. 5 písmeno d) zní: 
  

„d) poměru násobku přepočítacího koeficientu pro hlavní město Prahu a počtu 
obyvatel hlavního města Prahy k součtu násobku přepočítacího koeficientu 
pro hlavní město Prahu a počtu obyvatel hlavního města Prahy a násobku 
přepočítacího koeficientu pro ostatní obce a počtu obyvatel za ostatní obce, 
vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,80. Přepočítací 
koeficienty jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.“. 

 

12. V § 4 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí: 
 

„(8) Při stanovení počtu žáků se pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 vychází 
ze stavu k 30. září předchozího roku uvedeného v zahajovacích (výkonových) 
výkazech zpracovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
(9)  Pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 se počtem žáků rozumí počet dětí 

mateřských škol a speciálních mateřských škol a počet žáků základních škol, 
speciálních základních škol, základních škol při zdravotnických zařízeních, 
přípravných stupňů speciálních škol a víceletých gymnázií, pokud v nich plní 
povinnou školní docházku.“. 

 
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11. 

 

13. V § 4  odst. 11 se slova „v dohodě s Českým statistickým úřadem a Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním“ nahrazují slovy „na základě údajů zpracovaných 
Českým statistickým úřadem, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním 
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“.   

 

14. V § 6 odst. 4 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 11“. 
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15.  Příloha č. 2 zní: 
 

 „ Příloha č. 2 k zákonu č. 243/2000 Sb. 
Koeficienty postupných přechodů a násobky postupných přechodů 

 
Obce s počtem obyvatel 

od – do obyvatel 
Koeficienty 
postupných 
přechodů 

 Násobek postupných přechodů  
  

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

51 – 2 000 1,1081 50 + 1,1081 x počet obyvatel z počtu obyvatel 
obce přesahujících 50 

2 001 – 30 000 1,1869 
 

2 210,8 + 1,1869 x počet obyvatel z počtu 
obyvatel obce přesahujících 2 000 

30 001 – 110 000 
  

1,3889 35 444,0 +1,3889 x počet obyvatel z počtu 
obyvatel obce přesahujících 30 000 

110 001 – a více 
  

2,7525 146 556,0 +2,7525 x počet obyvatel z počtu 
obyvatel obce přesahujících 110 000 

    “.                        
 
 

16.  Příloha č. 3 zní: 
 

„ Příloha č. 3 k zákonu č. 243/2000 Sb. 
 

 Přepočítací koeficient 
Hlavní město Praha 3,5418 
Ostatní obce  1,0000 

 
 
                                                                                                                        “.                                                    

Čl. II 
Přechodná ustanovení 

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

vznikl obcím nárok do 31. prosince 2012 podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném 
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí 
do 31. prosince 2012, se postupuje podle dosavadních právních předpisů. 
  

2. Poprvé se vyhláška podle § 4 odst. 11 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá tak, aby nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2013 
s počty obyvatel obcí, výměrou katastrálních území obcí k 1. lednu 2012, počty zaměstnanců 
k 1. prosinci 2011 a počty žáků k 30. září 2011. 
 

Čl. III 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. 


