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Abstrakt: Předmětem článku je přerozdělování sdílených daní do obecních 

rozpočtů a srovnání mezi skutečnými příjmy obce vykázanými v účetnictví 

a příjmy obce vypočtenými podle pravidel daných zákonem o rozpočtovém 

určení daní. Z analýzy provedené pro obec Dobruška v letech 2013-2015 bylo 

zjištěno, že tato obec měla dle zákona o rozpočtovém určení daní získat 

ze sdílených daní více, než ve skutečnosti obdržela. Hlavním důvodem tohoto 

rozdílu je časové zpoždění při převodu daňových příjmů na přelomu roku 

a operace finančních úřadů při přerozdělování sdílených daní. 
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Abstract: The paper deals with redistribution of the shared taxes into 

municipal budgets and comparison between actual municipal revenues 

recorded in accounting books and revenues calculated based on the rules 

provided by the Law on tax sharing. The analysis of the municipality 

Dobruška between 2013 and 2015 proved that the municipality should have 

received higher tax revenues, than it actually received. The main reasons are 

a delay in the transfers at the end of the year and operations of the fiscal 

administration in the process of shared taxes redistribution. 
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1 ÚVOD 

Existuje odchylka mezi skutečným a vypočteným daňovým příjmem 

ze sdílených daní u vybrané obce? Skutečným stavem daňového příjmu 

rozumíme skutečně vykázané daňové příjmy v účetnictví obce. Vypočteným 

stavem daňového příjmu rozumíme daňový příjem vypočtený dle zákona 

o rozpočtovém určení daní a dle příslušných vyhlášek. 

Výzkumný problém vychází z přesvědčení, že je v rámci rozpočtového určení 

daní problematika, kterou by bylo vhodné prozkoumat a objasnit, 

a ze skutečnosti, že většina publikovaných prací, které se věnují 

rozpočtovému určení daní, pracuje se skutečně vykázanými daňovými příjmy 

z účetnictví obcí. Autoři těchto prací počítají s tím, že skutečné příjmy obcí 

jsou rovny těm, které by si spočítali podle pravidel uvedených v zákoně 

o rozpočtovém určení daní. Z tohoto důvodu je samotnému výpočtu věnováno 

v literatuře velmi málo pozornosti. 

Tento článek na příkladu vybrané obce odpovídá na otázku, zda se lze pomocí 

postupů uvedených v zákoně dopočítat skutečně vykázaného daňového příjmu 

ze sdílených daní ve vybrané obci. V případě, že by pomocí vlastního 

výpočtu, tedy podle postupů uvedených v zákoně o rozpočtovém určení daní, 

nebylo možné zpětně dopočítat skutečně vykázaný daňový příjem obce 

ze sdílených daní, tak by se výstup podle zákona o rozpočtovém určení 

od skutečnosti lišil. Ve druhém případě bychom mohli tvrdit, že dle 

zákonných postupů je možné zpětně vypočítat skutečný daňový příjem 

vybrané obce ze sdílených daní, tedy výpočet by se rovnal skutečnosti. To by 

znamenalo, že převádění sdílených daní oprávněným příjemcům, tedy obcím, 

není ovlivňováno žádnými jinými faktory, než které jsou zohledněny v zákoně 

o rozpočtovém určení daní. 

Cílem článku je zjistit zda existují rozdíly mezi skutečným a vypočteným 

objemem příjmů ze sdílených daní ve městě Dobruška v letech 2013 -2015 

a identifikovat faktory, které případné rozdíly způsobují. Článek je rozdělen 

do tří částí. První část se věnuje příjmům obcí, druhá část popisuje data 

a metody pro výpočet daňového přijmu dle zákona o rozpočtovém určení daní 

a pro zjištění skutečného daňového příjmu vykázaného v účetnictví obce. 

Třetí část obsahuje určení jak vypočtených tak skutečných příjmů zkoumané 

obce, jejich komparaci a vysvětlení faktorů ovlivňujících zjištěné rozdíly. 
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2 PŘÍJMY OBECNÍCH ROZPOČTŮ 

Celkové příjmy obcí za rok 2015 dosáhly 274 miliard Kč. Ve sledovaném 

období 2013-2015 pozorujeme výrazný nárůst všech typů příjmů s výjimkou 

příjmů kapitálových (Tabulka 1). Průměrná roční výše daňových příjmů obcí 

činila ve sledovaném období 169 miliard Kč a tvořila tak téměř dvě třetiny 

celkových příjmů obcí (63%). Daňové příjmy obcí za rok 2015 dosáhly 

175 miliard Kč a oproti předchozímu roku byly vyšší o 5 miliard Kč. Nárůst 

mezi roky 2013 a 2014 činil 8 miliard Kč. Růst daňového inkasa byl způsoben 

pozitivním vývojem ekonomiky, růstem výdajů domácností, firem a vládních 

institucí na spotřebu (Kameníčková, 2014). 

Tabulka 3: Struktura příjmů obcí v letech 2013-2015 (%, miliardy Kč) 

 

Zdroj: Informační portál MONITOR MFČR 2017, vlastní zpracování 

Daňové příjmy jsou nejvýznamnějším zdrojem příjmů obcí v České republice 

a ovlivňují jejich finanční stabilitu. Mezi daňové příjmy obcí patří daně 

sdílené, daně svěřené (daň z nemovitých věcí) a daně lokální (místní a správní 

poplatky). Sdílené daně upravuje zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení 

výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním 

fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), dále jen zákon o RUD. 

Sdílené daně mají tu vlastnost, že se o jejich výnos dělí stát, kraje a obce 

v poměru, který udává zákon o rozpočtovém určení daní (Tabulka 2). Mezi 

sdílené daně, které jsou příjmem rozpočtu obce, řadíme daň z přidané 

hodnoty, daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob. Daň 

z příjmu fyzických osob se dělí na příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné 

činnosti a z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby). 

Výběr a správa těchto daní je v kompetenci finančních úřadů. 
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Tabulka 2: Rozpočtové určení daní směřujících do státního rozpočtu, krajů 

a obcí v letech 2013–2015 

 

Zdroj: Informační portál MONITOR MFČR 2017 a zákon o RUD, vlastní zpracování 

Sdílené daně tvoří téměř čtyři pětiny veškerých daňových příjmů, ročně 

v průměru 134 miliard Kč. Z daní nejvíce plnila obecní příjmy daň z přidané 

hodnoty, která obcím ročně zajistila příjem v průměru 67 miliard Kč 

(Tabulka 3). 

Tabulka 3: Struktura příjmů obcí v letech 2013-2015 (%, miliardy Kč) 

 

Zdroj: Informační portál MONITOR MFČR 2017, vlastní zpracování) 



ACTA STING 

66 

3 DATA A METODY 

V článku jsou použita sekundární makro data – inkaso daně z přidané hodnoty 

a daně z příjmů fyzických a právnických osob. Zdrojem dat pro celostátní 

hrubý daňový výnos jednotlivých daňových titulů je Finanční správa České 

republiky. Počet obyvatel, rozloha, počet dětí a žáků a počet zaměstnanců 

Dobrušky a České republiky je zjištěn na základě údajů zpracovaných 

Českým Statistickým úřadem, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním 

a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výkazy z účetnictví 

vybrané obce jsou získány z databáze MONITOR Ministerstva financí České 

republiky. 

Výpočet daňového příjmu ze sdílených daní a zjištění skutečně vykázaného 

daňového příjmu obce ze sdílených daní je na základě dat z hospodářského 

roku 2014. Identifikace, kvantifikace a analýza případné odchylky mezi 

vypočtenými a skutečně vykázanými daňovými příjmy u vybrané obce 

je provedena na základě dat z hospodářských let 2013–2015, aby bylo možné 

výši odchylky porovnat v delším časovém intervalu. 

Výchozím základem pro přerozdělení jednotlivých sdílených daní 

je celostátní hrubý daňový výnos sdílených daní. Dle § 2 písm. a) zákona 

o RUD se celostátním hrubým daňovým výnosem se rozumí peněžité 

prostředky vybrané správcem daně v průběhu rozpočtového roku, snížené 

o vrácené prostředky. Do celostátního hrubého výnosu daně se nezahrnují 

částky vybrané na pokutách a částky použité na úhradu nákladů daňového 

řízení. Finanční správa České republiky zveřejňuje celostátní hrubý daňový 

výnos sdílených daní dvakrát měsíčně na svých webových stránkách 

(Finanční správa České republiky, 2016a). 

Daňový příjem obcí ze sdílených daní odpovídá procentní části celostátního 

hrubého daňového výnosu jednotlivých daňových titulů. Podíly obcí 

na celostátním hrubém daňovém výnosu jsou uvedeny v § 4 odst. 1 písm. 

b) až g), i) zákona o RUD. 

Procento uvedené ve vyhláškách č. 264/2013 Sb. a č. 186/2014 Sb. o podílu 

jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého 

výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů uvádí, kolik příjmů 

z procentní části celostátního hrubého daňového výnosu v období účinnosti 

procenta náleží každé obci. Pro správný výpočet nesmíme opomenout, 

že pro rozpočtový rok platí vždy dvě odlišná výsledná procenta, 

která nabývají různých účinností. 
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V období od ledna do srpna 2014 jsou převody realizovány dle údajů v příloze 

vyhlášky o podílu 2013, která je účinná od 1. září předchozího roku, v našem 

případě od roku 2013. V období od září do prosince jsou převody realizovány 

dle údajů v příloze vyhlášky o podílu 2014, která je účinná od 1. září běžného 

roku, v našem případě od roku 2014. 

Postup pro výpočet procenta, kterým se konkrétní obec podílí na procentní 

části celostátního hrubého daňového výnosu od 15. září 2014 do 31. prosince 

2014, je uveden na příkladu města Dobruška. V období od 15. ledna 

do 29. srpna 2014 se výsledné procento vypočte identicky, jen je nutné čerpat 

data z přílohy Vyhlášky o podílu 2013, která vstoupila v platnost 1. září 2013. 

Procento, které platí od 15. září do 31. prosince 2014 a kterým se Dobruška 

podílí na daňovém příjmu z příslušných titulů daní dle § 4 odst. 1 písm. 

b) až g), se vypočte podle § 4 odst. 2 písm. a) až d) zákona o RUD jako 

součet: 

I. poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného 

v procentech a násobeného koeficientem 0,10. 

II. poměru započtené výměry katastrálních území obce k celkové 

započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeno 

v procentech a násobeného koeficientem 0,03. Maximální započtená 

výměra obce je 10 ha na každého obyvatele. 

III. poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu 

těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech 

a násobeného koeficientem 0,07. 

IV. poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí 

koeficientů postupných přechodů, k násobkům součtu postupných 

přechodů vypočtených za ostatní obce v České republice, vyjádřeného 

v procentech a násobeného koeficientem 0,80 a dále násobeného 

celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu 

sdílených daní podílejí ostatní obce.  

Tabulka 4: Počet obyvatel, rozloha a počet dětí za Dobrušku a Českou 

republiku 

Zdroj: příloha Vyhlášky č. 186/2014 Sb., vlastní zpracování) 
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Pro lepší objasnění problematiky bodu IV. je vhodné rozdělit výpočet na čtyři 

kroky: Prvně musíme zjistit, jaký má Dobruška násobek postupných 

přechodů. Pro výpočet násobku postupných přechodů určité obce je nutné 

upravit počet obyvatel koeficientem postupných přechodů, které jsou uvedeny 

v příloze č. 2 zákona o RUD. Počet obyvatel města Dobrušky byl 

k 15. 1. 2014 6 896 (Tabulka 4), náleží jí tedy koeficient postupných 

přechodů 1,1523 (Tabulka 5). Násobek postupných přechodů Dobrušky 

vypočteme dle postupu uvedeného v Tabulce 6. 

Tabulka 5: Koeficient postupných přechodů podle velikosti obce 

Zdroj: Zákon č. 243/2000 o rozpočtovém určení daní, vlastní zpracování) 

Ve druhém kroku násobek postupných přechodů Dobrušky vchází do poměru 

s násobkem součtu postupných přechodů vypočtených za všechny obce, který 

je uveden v příloze Vyhlášky o podílu 2014. Součet násobků postupných 

přechodů za ostatní obce od 15. 9 do 31. 12. 2014 činí 9 521 601, 5975. Toto 

číslo je nutné použít ve jmenovateli s vypočteným postupným přechodem 

Dobrušky. Ve třetí části vynásobíme poměr, který jsme v předchozích krocích 

vypočítali, koeficientem 0,80.  

Posledním krokem je výpočet celkového procenta, kterým se podílejí ostatní 

obce na části celostátního hrubého výnosu daní. Celkovým procentem poté 

vynásobíme poměr vypočítaný v krocích jedna až tři a tím bod 

IV. dokončíme.  

Pro správné pochopení následujícího výkladu je nezbytné vysvětlit, 

co znamená pojem „ostatní obce“. Rozpočtové určení daní je v České 

republice specifické tím, že definuje pouze pět municipálních jednotek, z toho 

čtyři jsou města a pátou jednotkou jsou „ostatní obce“. Podle § 4 odst. 4 

zákona o RUD patří mezi čtyři zmíněná města Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. 

Do pojmu „ostatní obce“ zahrnujeme veškeré obce, které se nacházejí 

na území České republiky kromě čtyř vyjmenovaných. Výpočet celkového 

procenta se stanoví pomocí zlomku. V čitateli se nachází celkový počet 

obyvatel ostatních obcí (a), který je vynásobený přepočítacím koeficientem 

pro ostatní obce (u). Ve jmenovateli je součet násobků přepočítacích 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

69 

koeficientů pěti municipálních jednotek a jejich počtu obyvatel. Zdrojem dat 

pro výpočet celkového procenta je příloha Vyhlášky o podílu 2014. 

Tabulka 6: Výpočet postupných přechodů a celkového procenta 

Zdroj: vlastní zpracování 

V Tabulce 7 je uveden výpočet zbývajících podílů – tedy počtu obyvatel, 

rozlohy a počtu žáků. Ve čtverci napravo je poté zobrazen výpočet 

výsledného procenta města Dobrušky od 15.9 do 31.12 2014, které získáme 

součtem všech čtyř podílů. Identické výsledné procento je uvedeno i v příloze 

Vyhlášky o podílu 2014. Tímto jsme dokázali, že dle zákonných postupů lze 

výsledné procento, kterým se obec podílí na procentní části celostátního 

hrubého daňového výnosu, vypočítat. 

Tabulka 7: Výsledné procento pro sdílené daně dle § 4 odst. 1 písm. b) až g) 

                                Zdroj: vlastní zpracování 
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4 VYPOČTENÝ A SKUTEČNÝ DAŇOVÝ PŘÍJEM OBCE 

ZE SDÍLENÝCH DANÍ  

Obsahem této části  je výpočet daňového příjmu ze sdílených daní dle zákona 

o RUD a jeho srovnání se skutečnými příjmy evidovanými v účetnictví. 

4.1 Vypočtený daňový příjem obce ze sdílených daní dle zákona 

o RUD 

Nejprve byl z údajů poskytnutých finanční správou zjištěn celkový celostátní 

hrubý daňový výnos ze sdílených daní (Tabulka 8). 

Tabulka 8: Nakumulovaná procentní část celostátního výnosu daní 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledné procento pro Dobrušku je vypočteno pouze pro období od 15. 9. 

do 31. 12. 2014, protože pro daňové příjmy obce přijaté od 15. 1. do 29. 8. 

2014 platí výsledné procento uvedené v příloze vyhlášky o podílu 2013 

a metodika jeho výpočtu je identická 

Výpočet výsledného procenta, kterým se Dobruška podílí na příslušné daní 

dle § 4 odst. 1 písm. b) až g) zákona o RUD, je rozdělen do Tabulek 9 a 10.  

Tabulka 9: Daňový příjem z jednotlivých daňových titulů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Součtem jednotlivých daňových titulů, dostaneme daňový příjem města 

ze sdílených daní (Tabulka 10). Tyto prostředky, které přitekly do města 

Dobruška za hospodářský rok 2014, byly vypočítány dle postupu v zákoně 

o RUD. 

Tabulka 10: Popis výpočtu daňového příjmu z vybraného daňového titulu 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Skutečný daňový příjem obce ze sdílených daní 

Dále byl zjištěn skutečný daňový příjem ze sdílených daní z účetnictví města 

Dobrušky za rok 2014. Zdrojem dat byl informační portál MONITOR. Tento 

specializovaný internetový portál umožňuje široké veřejnosti přístup 

k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy 

a samosprávy a je spravován Ministerstvem financí České republiky. 

Tabulka 11: Daňový příjem Dobrušky za rok 2014 ze sdílených daní 

z MONITORU 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dobruška do svého rozpočtu skutečně obdržela ze sdílených daní 

za hospodářský rok 2014 přes 67,2 milionů Kč. Jedná se o příjem vybrané 

obce ze sdílených daní vykázaný v účetnictví vybrané obce 

4.3 Identifikace a kvantifikace odchylky 

Obsahem této kapitoly je identifikace a kvantifikace případné odchylky mezi 

skutečnými a vypočtenými sdílenými daňovými příjmy Dobrušky a zjištění 

faktorů, které odchylku způsobují. Tato část článku je zpracována na základě 

dat z hospodářských let 2013–2015, aby bylo možné výši odchylky porovnat 

v delším časovém intervalu. 
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Tabulka 12: Komparace skutečného a vypočteného příjmu ze sdílených daní 

rok 2013 

Zdroj: vlastní zpracování 

Porovnáme-li skutečný a vypočtený daňový příjem za hospodářský rok 2013, 

zjistíme, že vznikla záporná odchylka ve výši 1,3 milionu Kč. Interpretace 

odchylky je, že Dobruška za rok 2013 získala do svého rozpočtu přibližně 

o 1,3 milionu Kč méně, než měla získat dle zákona o RUD. U DPH vznikl 

záporný rozdíl téměř 400 tisíc Kč. U daně z příjmů ze závislé činnosti činí 

záporná odchylka přes 1,7 milionu Kč. Na druhou stranu u DPFO 

ze samostatné činnosti a u daně z příjmů právnických osob byla Dobruška 

za rok 2013 přeplacena dohromady o téměř 800 tisíc Kč. 

Tabulka 13: Komparace skutečného a vypočteného příjmu ze sdílených daní 

rok 2014 

Zdroj: vlastní zpracování 

Za hospodářský rok 2014 vznikla odchylka a znovu je záporná. Do městského 

rozpočtu přiteklo o téměř 136 tisíc Kč méně, než mělo dle zákona o RUD 

město obdržet. Z DPH mělo město obdržet o téměř 2 miliony Kč více, z daně 

z příjmů ze závislé činnosti o cca 1 milion Kč více. Relativně malou odchylku 

136 tisíc Kč vyrovnává přebytek z daně z příjmů ze samostatné činnosti a daň 

z příjmů právnických osob. 

Tabulka 14: Komparace skutečného a vypočteného příjmu ze sdílených daní 

rok 2015 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Posledním sledovaným rokem je hospodářský rok 2015. Ani v tomto roce 

se negativní trend odchylky skutečnosti od výpočtu nezměnil a výsledkem je 

znovu záporná odchylka. Město Dobruška mělo získat dle zákona o RUD 

do svého rozpočtu o téměř 1,8 milionu Kč více. Město znovu nejvíce tratilo 

na DPH, ze které mělo získat o cca 1,4 milionu Kč více, z daně z příjmů 

ze závislé činnosti měla získat o cca 600 tisíc Kč více. V porovnání s rokem 

2013 a 2014 k negativní odchylce přispěla i daň z příjmu právnických osob 

ve výši téměř 400 tisíc Kč. Město bylo znovu přeplaceno na dani z příjmu 

ze samostatné činnosti o cca 700 tisíc Kč. 

Odchylka byla změřena v každém z pozorovaných období. V období let 

2013–2015 vznikla v Dobrušce mezi skutečně vykázaným daňovým příjmem 

v účetnictví a vypočítaným daňovým příjmem odchylka v absolutním 

vyjádření přesahující 3,2 milionu Kč. Na základě zákonných postupů 

v zákoně o RUD můžeme tvrdit, že Dobruška měla získat v období let 2013-

2015 do svého rozpočtu více o 3,2 milionu Kč. 

Obrázek 15: Odchylka v letech 2013-2015 

Zdroj: vlastní zpracování 

Optimální hodnota odchylky mezi skutečným a vypočteným daňovým 

příjmem ze sdílených daní je rovna nule. Neuspokojivých hodnot odchylka 

nabývá v případě, je-li odchylka větší nebo menší než nula. 

Naměřená hodnota odchylky v časovém intervalu nabývá záporných hodnot 

a během tří let velmi výrazně kolísá. V období let 2013 a 2014 pozorujeme 

pozitivní snížení odchylky z - 1,3 milionu Kč až na relativně zanedbatelných -

136 tisíc Kč, v následujícím období let 2014 a 2015 se ale odchylka negativně 

zvýšila z hodnoty - 136 tisíc Kč až na - 1,7 milionu Kč. Interpretací 

negativního zvýšení odchylky je, Dobruška za rok 2015 získala o 1,7 milionu 

Kč méně, než ji dle zákona o RUD náleželo získat. 

Trend odchylky je v období 2013-2015 negativní, po celý časový interval je 

hodnota odchylky v záporných hodnotách. Dobruška každý rok vykazovala 

v účetnictví daňové příjmy ze sdílených daní, které se nerovnaly těm, jež měla 

obdržet dle zákona o RUD. Tato skutečnost nám odpovídá na hlavní cíl práce. 

Na základě zákona o RUD se zpětně nelze dopočítat daňového příjmu 
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Dobrušky, který obec vykázala ve svém účetnictví v letech 2013–2015, 

protože vznikla odchylka v hodnotě přesahující 3,2 milionu Kč. 

4.4 Faktory způsobující odchylku 

Obsahem této části článku je zjištění a popsání faktorů, které způsobily 

rozdílné hodnoty mezi skutečně vykázaným daňovým příjmem v účetnictví 

Dobrušky a vypočteným daňovým příjmem dle zákona o RUD. Článek 

se zabývá velmi specifickou a úzce zaměřenou problematikou rozpočtového 

určení daní, které je v odborných publikacích a legislativních dokumentech 

věnováno velmi málo prostoru. Z těchto důvodů byla pro zjištění faktorů 

způsobujících odchylku zvolena metoda emailové korespondence s odborem 

12 – Financování územních rozpočtů Ministerstva financí České republiky. 

Částečná odpověď byla doručena z oddělení 1201 – Souhrnné rozpočtové 

vztahy územních rozpočtů. Toto oddělení je odpovědné za vypracovávání 

návrhů finančních vztahů státního rozpočtu a územních samosprávných celků, 

tedy i za přerozdělování finančních prostředků, respektive sdílených daní 

do krajů a obcí. 

Dle vyjádření Ministerstva financí České republiky jsou faktory způsobující 

odchylku „časová zpoždění při převodu daňových příjmů na přelomu roku“ 

a „operace finanční úřadů při přerozdělování sdílených daní“. 

Časová zpoždění při převodu daňových příjmů na přelomu roku ovlivňují 

hodnotu odchylky. Právní úprava pro převod výnosů daní je dána zákonem 

o RUD. Částky, které se vyberou v průběhu roku, musí být přerozděleny 

v daném hospodářském roce. Postup, jak má správce daně nakládat 

s daňovými příjmy, které nemohly být převedeny v daném hospodářském 

roce, je uveden v § 6 odst. 6 zákona o RUD. 

Ustanovení zákona o RUD je následující: Nepodaří-li se správci daně 

z časových důvodů prostředky převést v daném hospodářském roce na účty 

oprávněným příjemcům, musí být neprodleně, do 10 pracovních dnů 

následujícího roku, převedeny na účty oprávněných příjemců. 

Na přelomu roku dochází k situacím, kdy se ta část inkasa sdílených daní 

(například DPH), která se vybere na konci daného roku, obcím převádí 

až počátkem nového roku, proto se tyto prostředky v účetnictví obce objeví 

až v novém roce. Tato skutečnost poukazuje na možnost vzniku odchylky 

mezi skutečností a výpočtem. Vypočítaný daňový příjem ze sdílených daní 

Dobrušky dle postupů uvedených v zákoně o RUD může být vyšší právě 
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o nepřevedené částky, které nemohly být do účetnictví v daném roce 

zaneseny, protože na účet města přitekly až další rok. 

O těchto nepřevedených penězích se hovoří jako o převodech bilančních 

zůstatků. Důležité je zmínit, že výše bilančních zůstatků nemusí být každý rok 

shodná a může kolísat. Tento fakt potvrzuje, že vypočítaná odchylka 

v průběhu let 2013-2015 kolísá. 

Na problematiku při převodu bilančních zůstatku obcí reagují i kontrolní akce 

Nejvyššího kontrolního úřadu 97/06 a 02/16 (NKÚ, 1997 a 2002). Nejvyšší 

kontrolní úřad při nich zjistil, že u některých správců daně bylo vážným 

problémem odesílání části prostředků příjemcům s velkým zpožděním. 

„Je tomu tak proto, že finanční prostředky jsou převáděny až po jejich 

zaevidování na splatnou daňovou povinnost.“ Zákon o RUD § 6 odst. 6 

definuje postup pro správce daně v této situaci následovně. „Pokud správce 

daně spravuje daně, které nejsou příjmem státního rozpočtu, převede výnos 

těchto daní podle tohoto zákona jejich příjemcům nejpozději do 1. měsíce ode 

dne, kdy tyto prostředky byly zaevidovány na osobním účtu daňového 

subjektu na jeho splatnou daň“ Správce daně má tedy povinnost odeslat 

peněžní prostředky na účty obcí do jednoho měsíce, kdy tyto prostředky byly 

zaevidovány na osobním účtu daňového subjektu na jeho splatnou daň. Při 

kontrole v roce 2002 NKÚ zjistil, že u jednoho kontrolovaného správce daně 

byla v bilančním zůstatku z roku 2000 do roku 2001 nepřevedená, avšak 

inkasovaná a splatná daň, která byla převedena obcím až v červnu 2001, tedy 

s půlročním zpožděním. 

Operace finanční úřadů při přerozdělování sdílených daní rovněž ovlivňují 

strukturu odchylky. Rozpočtové určení daní je mechanismem 

pro přerozdělování daňových příjmů do obcí a krajů. K přerozdělování 

jednotlivých daňových titulů dochází v průběhu hospodářského roku nejméně 

jedenkrát měsíčně, obvykle dvakrát za měsíc. Při těchto aktivitách finanční 

úřady velmi často provádějí mezi jednotlivými daňovými tituly různé zápočty. 

Na základě informací o hospodaření obcí vykázaných MFČR (Ministerstvo 

financí České republiky, 2017) došlo k situaci, kdy bylo většině obcí v ČR 

převedeno z podílu 30 % DPFO ze samostatné činnosti přes 2,7 miliard Kč, 

avšak jen 1570 obcí mělo v roce 2015 nárok na 1,3 miliard Kč. Ostatním 

obcím nemělo být převedeno nic. V tomto případě finanční úřady použily 

výnosy jiných daní (zřejmě DPH), aby si stáhly zpět prostředky z podílu 30 % 

DPFO ze samostatné činnosti, kde byly obce přeplaceny. 
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Na tento nedostatek v procesu přerozdělování sdílených daní upozorňuje 

i Jurenčáková (2012), podle které je problém v zákoně o rozpočtovém určení 

daní. Na tuto problematiku nově reaguje novela zákona o RUD, která 

od 1. ledna 2017 mění poměr rozdělování daňových příjmů.  

Na základě existence zmíněných faktorů můžeme předpokládat, že odchylka 

mezi skutečně vykázaným daňovým příjmem v účetnictví Dobrušky 

a daňovým příjmem vypočteným dle zákona o RUD, je způsobena těmito 

faktory. Výsledek provedeného zkoumaní však není uspokojující. Nebylo 

možné potvrdit, že odchylka vznikla pouze dvěma zmíněnými faktory. Nelze 

vyloučit, že faktorů způsobujících odchylku je více. Avšak vzhledem 

k neposkytnutí většího množství informací ze strany Ministerstva financí 

České republiky a vzhledem k mlčenlivosti pod hrozbou sankce, která 

správcům daně nedovoluje poskytovat podrobnější informace potřebné 

k ověření správné výše převáděných daní, není možné více informací 

o převedených prostředcích získat. 

5 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Cílem článku bylo zjistit možný nesoulad mezi skutečným a vypočteným 

stavem daňového příjmu ze sdílených daní u vybrané obce v letech 2013 - 

2015. Výsledkem komparace je naměření odchylky v každém z pozorovaných 

období. Zjištěná odchylka mezi skutečností a výpočtem byla po celé 

sledované období fluktuující a záporná. Například hodnota odchylky 

za hospodářský rok 2015 byla téměř 1,8 milionu korun a interpretovat ji lze 

jako částku ze sdílených daní, kterou město Dobruška v roce 2015 

neobdrželo, přestože na ni dle zákona o rozpočtovém určení daní mělo nárok.  

Na základě vyjádření vedoucího pracovníka financování územních rozpočtů 

Ministerstva financí České republiky, jsou faktory způsobující odchylku 

následující: Prvním faktorem jsou operace finanční úřadů při přerozdělování 

daňových příjmů, které ve výsledku neovlivňují samotnou hodnotu odchylky, 

ale mají vliv na strukturu odchylky. V důsledku nedokonalosti zákona 

o rozpočtovém určení daní dochází k přeplácení obcí u některých daňových 

titulů. V těchto případech následuje aktivita finančních úřadů, při které 

korigují přeplácení pomocí zásahů do výnosů jednotlivých daňových titulů. 

Druhým faktorem, který již ovlivňuje výslednou hodnotu odchylky, je časové 

zpoždění při převodu daňových příjmů na přelomu roku. O těchto 

nepřevedených penězích, které správce daně nepřevedl do konce roku, 

mluvíme jako o převodech bilančních zůstatků. Existence odchylky v celém 
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sledovaném období tak nepřímo odpovídá na hlavní cíl článku. Dle zákona 

o rozpočtovém určení daní se nelze zpětně dopočítat daňového příjmu, 

který obec vykázala ve svém účetnictví. 

Autorům článku schází jednoznačná doložitelnost správnosti uskutečněných 

převodů do vybrané obce, kvůli nařízené mlčenlivost vztahující se na správce 

daně, která nedovoluje poskytovat obcím ani občanům detailnější informace. 

Ti tak nemají možnost si ověřit včasnost ani správnost výše převáděných 

sdílených daní. Předmětem dalšího zkoumání je i otázka, zda, v jaké výši 

a s jak velikým zpožděním nepřevedené částky obec získala.  
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