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Mgr. František Lukl, MPA  

 předseda 

 
Praha, 26. listopadu 2015 

Č.j: 547/15 
 

 
Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,  

dovolte mi, abych Vás informovoval o skutečnosti, že Výbor pro územní rozvoj, 
veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR dne 25. listopadu 2015 projednal 
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých 
daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém 
určení daní), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 149). 

Tento vládní návrh novely zákona o RUD (sněmovní tisk 416) navrhuje od 1. ledna 
2016 zvýšit podíl daňových výnosů krajů na DPH ze stávajících 7,86 % na původní procentní 
podíl krajů z let 2005-2011, tedy na 8,92 %. K tomu návrhu byly ve sněmovně podány 2 
pozměňovací návrhy, které navracejí podíl na výnosu z DPH rovněž i obcím. Ani jeden 
pozměňovací návrh však nebyl sněmovnou schválen a návrh novely zákona se do Senátu 
dostal v původní podobě. 

Aktivity k navrácení podílu na DPH pro obce se ujal ve spolupráci se Svazem měst a 
obcí ČR pan senátor Miloš Vystrčil, který podal  pozměňovací návrh. PN předpokládá 
zvýšení podílu obcí na DPH od 1. 1. 2017 na 21,4 % a od 1. 1. 2018 na 23,58 %. Senátní 
výbor usnesením č. 76 jeho pozměňovací návrh podpořil a doporučil Senátu Parlamentu 
ČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s pozměňovacími 
návrhy. Celé znění usnesení včetně pozměňovacího návrhu pana senátora Vystrčila naleznete 
v příloze tohoto dopisu. 

Přijetí pozměňovacího návrhu senátním výborem je teprve prvním krokem k tomu, 
aby oprávněný nárok obcí na vrácení podílu na DPH byl prosazen. Z toho důvodu si Vás 
dovoluji požádat o oslovení „svých senátorů a poslanců“ k podpoře tohoto návrhu. 

S úctou 

 

Příloha: 
-  Usnesení č. 76 včetně pozměňovacího návrhu  
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