Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
6. volební období - 2012
Podvýbor rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a
využívání fondů Evropské unie
22
USNESENÍ
z 8. schůze dne 4. dubna 2012

k návrhu poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Pavola Lukši,
Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, 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, a další související zákony (sněmovní tisk 541)
Podvýbor rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a využívání fondů
Evropské unie po úvodním slově zástupce předkladatelů návrhu zákona P. Gazdíka, zástupce
Ministerstva financí J. Zikla a po rozpravě
I.

b e r e n a v ě d o m í návrh poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana
Farského, Pavola Lukši, Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších
na vydání zákona, 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, a další související
zákony;

II.

d o p o r u č u j e rozpočtovému výboru v rámci projednávání sněmovního tisku číslo
541 formou pozměňovacích návrhů:
přednostně řešit daňové výnosy u kategorie obcí od 501 do 10.000 obyvatel,
které dosahují průměrně nejnižších daňových výnosů na obyvatele a pohybují
se v grafickém vyjádření na dně tzv. U-křivky;
posílit motivační prvky u záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně
z příjmů dle místa sjednaného výkonu práce ze stávajících 1,5% (cca 1,6 mld.
Kč) na 5% až 6%, což zabezpečí silnější vazbu daňových výnosů obce na
vytváření pracovních příležitostí;
snížit dopady změn rozpočtového určení daní na Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň
maximálně do výše 5% stávajících daňových výnosů;
odstranit extrémní případy výše daňových výnosů u obcí s mimořádně velkou
územní rozlohou;
opětovně sjednotit procento, kterým se podílí obce na celostátních výnosech ze
sdílených daní;

III.

s o u h l a s í s uveřejněním
sněmovny;

usnesení

IV.

z m o c ň u j e předsedu podvýboru, aby s tímto usnesením seznámil rozpočtový výbor.

Alfréd MICHALÍK v. r.
ověřovatel

na

internetových

stránkách

Jiří ZEMÁNEK v. r.
předseda
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