Rozpočtové určení daní 2018
jaké změny budeme navrhovat
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Změny od r. 2008
• Situace v r. 2007 – výrazné rozdíly v příjmech na občana

- 6,5x nás. rozdíl
malé obce 5.500 Kč x Praha 32.000 Kč
- přepočítací koeficienty, zlomové hranice
• 1. změna zákona v r. 2008 – přibyla nová kritéria
- prostý počet obyvatel (3%) a katast. výměra
- snížení rozdílu na 4,5x nás. mezi malými
obcemi a Prahou
- 4,5 mld. Kč ve prospěch menších obcí
- posíleny především obce s velkým katastrem
- 94% koef. ve prospěch 4 nejv. měst

Změny zákona v r. 2012
 Dále posíleny menší obce, ze st.rozpočtu navíc do RUD 12,5 mld. Kč
 Ani Praha neprodělala (rozdíl 2012 – 2013 +100 mil. Kč)

 Snížení rozdílů mezi Prahou a všemi obcemi na 3,2x násobek rozdílu
 Praha 33.000 Kč

x obce 10.000 Kč

 Přidáno nové kritérium – 7% na žáky
 Zpřesněno kritérium kat. výměry (započitatelnost k hustotě obyvatel)

 85% přepočítacích koeficientů ve prospěch 4 největších měst

Změny RUD v r. 2017
•obecná hranice sdílení daní nastavena na podíl 23,58%
• navíc 9,5 mld. Kč, 600 Kč na obyvatele,
• rozdíl mezi Prahou a obcemi 3,15x nás.
• zvýšeno kritérium žáci – ze 7% na 9%
• zmizela motivační složka

Další změny v RUD navrhované SMS ČR
Programové prohlášení vlády premiéra A. Babiše k RUD:
„…o změně rozpočtového určení daní tak, aby byl v rámci přerozdělování daňových
příjmů, které jsou součástí rozpočtů obcí, zohledněn rovněž počet seniorů trvale
žijících v jednotlivých obcích s cílem motivovat obce ke zvyšování kvality služeb
určených pro tuto skupinu obyvatel.“

• Nové kritérium – 5% senioři nad 65 let (viz Slovensko)
• zvýšení kritéria podílu žáků – z 9% na 11% (projekt s MŠMT)
• snížení přepočítacích koeficientů ze 85% na 78%

• obce získají vnitřní úpravou RUD částku cca 8 mld. Kč (nutné
investice do občan. vybavenosti) - 500 Kč na obyv. ročně navíc
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