PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2007
V. volební období
___________________________________________________________

Návrh

poslanců

Radko Martínka, Bohuslava Sobotky, Josefa Smýkala,
Hany Orgoníkové, Antonína Sedi, Zdeňka Škromacha, Petra Rafaje,
Miloslava Vlčka, Miloslava Kaly, Michala Haška a dalších

na vydání

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
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ze dne

2007,

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
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. I
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 zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb. a zákona č.
1/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. b) až f) se číslo „20,59“ nahrazuje číslem „21“.
2. V § 4 odst. 1 písm. i) se číslo „1,5“ nahrazuje číslem „3“.
3. V § 4 odst. 1 se za písmeno i) doplňuje nové písmeno j), které zní:
„ j) podíl na 3 % z celostátního hrubého výnosu spotřebních daní.“.
4. V § 4 odst. 2 větě první se slova „podle odstavce 1 písm. b) až f)“ nahrazují slovy
„podle odstavce 1 písm. b) až f) a j)“
5. Příloha č. 2 zní :
„Příloha č. 2 k zákonu č. 243 /2000 Sb.
O b c e s počtem obyvatel*/
od
do
do 1 500 obyvatel
1 501 - 5 000 obyvatel
5 001 - 10 000 obyvatel
10 001 - 20 000 obyvatel
20 001 - 30 000 obyvatel
30 001 - 40 000 obyvatel
40 001 - 50 000 obyvatel
50 001 – 100 000 obyvatel
100 001 – 150 000 obyvatel
150 001 a výše obyvatel
Hl. město Praha

Koeficienty velikostní
kategorie obcí
0,5881
0,5977
0,6150
0,7016
0,7102
0,7449
0,8142
0,8487
1,0393
1,6715
2,7611

*) Počet obyvatel je dán bilancí počtu obyvatel České republiky zpracovanou Českým
statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku.

- 3 Čl. II
Přechodné ustanovení
Procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu
podle § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých
daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém
určení daní), ve znění tohoto zákona, stanoví Ministerstvo financí vyhláškou poprvé s
účinností od 1. ledna 2008.
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
OBECNÁ ČÁST
Zhodnocení platného právního stavu
Příjmy rozpočtů obcí stanovuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který podle § 7 odst. 1 písm. f) za takové
příjmy považuje též výnosy daní nebo podíly na nich, které jsou stanoveny zvláštním
zákonem. V České republice je tímto zvláštním zákonem 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, který
upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně
z nemovitostí a daně silniční, a který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Současná právní úprava, jejíž přijetí bylo součástí velkého souboru zákonů, které tvořily
legislativní rámec reformy veřejné správy vč. zajištění jejího financování, znamenala pro
územní samosprávné celky stabilizaci hospodaření s jim svěřenými finančními prostředky, a
také umožnila dlouhodobé rozpočtové plánování. Pozitivní vliv tohoto systému na územní
rozpočty prokazují jeho výsledky za šest let jeho účinnosti v naší právní úpravě.
Přijetím změn některých daňových zákonů zejména v oblasti přímých daní (daň
z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob), které jsou součástí sdílených daní,
jejichž výnosy se dělí stanoveným podílem mezi státní rozpočet, rozpočty krajů a rozpočty
obcí, dále zavedením nových institutů v zákoně o daních z příjmů (např. společné zdanění
manželů, apod.), došlo ke stagnaci daňových příjmů územních rozpočtů, která se projevila na
skutečnosti roku 2006. Zatímco stát si kompenzoval nižší výnosy ze sdílených přímých daní
zvýšením některých nepřímých daní, na územní rozpočty dopadly nižší výnosy sdílených
přímých daní více než se očekávalo. Změny navržené v tomto návrhu zákona mají zajistit
konzistenci všech rozpočtů v soustavě veřejných rozpočtů tak, aby byl nadále shodný vývoj
rozpočtů územních samospráv jako ostatních složek rozpočtové soustavy.
Přesto, že je současný systém RUD dlouhodobě stabilním, je nezbytné upravit některé
jeho dílčí problémy. Jedním z navrhovaných opatření je úprava velikostních kategorií tak, aby
byl snížen jejich počet, a s tím také koeficienty velikostních kategorií tak, aby byly jednak
posíleny daňové příjmy malých obcí a zároveň byly minimalizovány skokové rozdíly
v příjmech při přechodu z jedné kategorie do jiné (tyto úpravy si vyžadují jen koeficienty
některých kategorií).
Vedle popsaných důvodů navrhovaných změn musí stát reagovat na stagnaci daňových
příjmů územních samospráv v roce 2006 a předpokládané snížení daňových příjmů obcí
v rámci připravované reformy veřejných rozpočtů tím, že posílí podíl obcí na sdílených
daních.
Hlavní principy navrhované právní úpravy
Navrhované změny právní úpravy mají za cíl :
 udržet stabilitu příjmů územních rozpočtů,
 navýšit celkové rozpočtové příjmy obcí,
 zachovat rozumnou míru solidarity mezi regiony,
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zajistit konzistenci systému rozpočtového určení daní tak, aby byl shodný vývoj všech
článků rozpočtové soustavy,
posílení příjmů malých obcí,
upravit některá problematická ustanovení současné právní úpravy,
vyrovnat negativní dopad vládou připravené reformy veřejných rozpočtů na rozpočty
obcí.
K dosažení těchto cílů jsou navržena následující opatření :
zvýšení podílů obcí na sdílených daních,
posílení tzv. motivačních prvků v systému rozpočtového určení daní,
zahrnutí spotřebních daní mezi sdílené daně,
snížení počtu velikostních kategorií obcí a úprava některých koeficientů.









Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR a
s mezinárodními smlouvami
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad právní úpravy na státní rozpočet,
rozpočty krajů a obcí
Navržené změny, zejména stanovením nových vyšších podílů obcí na sdílených daních,
znamenají dopad na příjmovou stránku státního rozpočtu cca 7,4 mld. Kč (tj. cca 0,7 %).
Předpokládaný výpadek příjmů je však nahrazen předpokládanými vyššími daňovými výnosy
v roce 2008 (např. spotřební daně).
Navržená opatření by měla do budoucna zajistit větší konzistenci celé rozpočtové
soustavy a shodný vývoj jejích jednotlivých součástí. Zároveň znamenají kompenzaci za
stagnaci daňových příjmů územních rozpočtů, která se projevila na skutečnosti roku 2006.
Dle předpokladu nebudou mít změny vliv na rozpočty krajů.
Pro rozpočty obcí znamená navržená právní úprava vyšší daňové příjmy v celkové výši
cca 7,4 mld. Kč, narovnává vliv úprav v daňových zákonech z roku 2005 a zvyšuje podíl
vlastních daňových příjmů obcí na jejich celkových příjmech, což odpovídá i mezinárodním
závazkům vč. těch, které upravuje Evropská charta místní samosprávy v čl. 9 odst. 1, 2, 4, 7,
jimiž je Česká republika vázána.
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K čl. I:
K bodu 1
Zvýšení podílů obcí na sdílených daních z 20,59 % na 21 % zvyšuje celkové daňové
příjmy obcí, což kompenzuje stagnaci těchto daňových příjmů po přijetí některých změn
daňových zákonů. Předpokládané zvýšení příjmů obcí činí 2,1 mld. Kč.
K bodu 2
Zvyšuje se podíl obcí z 1,5 % na 3 % u podílu z celostátního hrubého výnosu daně
(záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné
zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob
vybírané srážkou podle zvláštní sazby, na němž se každá obec podílí procentem, jež odpovídá
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závislé činnosti a z funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu, k součtu
zaměstnanců takto vykázaných v jednotlivých obcích ČR. Jedná se o jeden z tzv. motivačních
prvků, které navržená právní úprava posiluje. Předpokládané zvýšení příjmů obcí tímto
opatřením činí 1,7 mld. Kč.
K bodu 3
Do daňových příjmů obcí stanovených v § 4 odst. 1 zákona o rozpočtovém určení daní
se doplňuje zahrnutí 3 % podílu na celostátním hrubém výnosu spotřebních daní, jakožto daní
nepřímých, což zajistí zvýšenou konzistenci systému rozpočtového určení daní. Tato úprava
zahrnuje spotřební daně mezi daně sdílené, což pro obce znamená příjem do jejich rozpočtu
v celkové výši 3,6 mld. Kč.
K bodu 4
Výnos z podílu na spotřebních daních se dále mezi obce dělí stejným způsobem jako
ostatní sdílené daně uvedené v § 4 odst. 1 písm. b) až f).
K bodu 5
Významnou změnou je snížení počtu velikostních kategorií upravených v příloze č. 2
k zákonu č. 243/2000 Sb. Zásadní úprava nastala sloučením čtyř kategorií zahrnující obce
s nejnižším počtem obyvatel do jedné s rozsahem od 0 do 1500 obyvatel. Tímto opatřením
dochází k posílení daňových příjmů zejména malých obcí.
K čl. II:
Přechodným ustanovením se zakládá zákonné zmocnění pro Ministerstvo financí
k vydání vyhlášky, jež stanoví procento, kterým se každá obec podílí na procentní části
celostátního hrubého výnosu spotřebních daní, a to tak, že tato vyhláška bude vydána poprvé s
účinností od 1. ledna 2008, tj. k datu účinnosti předložené novely. Obdobně bylo zmocnění
k vydání vyhlášky upraveno v přechodných ustanoveních i v dosavadních zákonech, a to jak
v zákoně č. 243/2000 Sb. (§ 7 odst. 2), tak v jeho novele provedené zákonem č. 483/2001 Sb.
(čl. II bod 2.).
K čl. III:
Účinnost navržené právní úpravy je předpokládána na nejbližší rozpočtový rok, který je
ze zákona shodný s rokem kalendářním, a to od 1. ledna 2008.
V Praze, dne 9. května 2007
Radko Martínek, v. r.
Zdeněk Škromach, v. r.
Bohuslav Sobotka, v. r.
Petr Rafaj, v. r.
Josef Smýkal, v. r.
Miloslav Vlček, v. r.
Hana Orgoníková, v. r.
Miloslav Kala, v. r.
Antonín Seďa, v. r.
Michal Hašek, v. r.
Jiří Petrů, v. r.
Pavel Vanoušek, v. r.

-7Ivan Ohlídal, v. r.
Marcela Mertinová, v. r.
Jan Látka, v. r.
Pavel Ploc, v. r.
Ladislav Šincl, v. r.
Břetislav Petr, v. r.
Petr Červenka, v. r.
Ladislava Zelenková, v. r.
Jaroslav Fiala, v. r.
Gabriela Kalábková, v. r.

-8-

Úplné znění
zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních,
daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční.
§2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) celostátním hrubým výnosem daně peněžní prostředky vybrané v průběhu rozpočtového
roku1) správcem daně, snížené o vrácené prostředky; do celostátního hrubého výnosu
daně se nezahrnují částky vybrané na pokutách a částky použité na úhradu nákladů
daňového řízení,2)
b) výnosem část hrubého výnosu daně podle písmene a) zaevidovaná na splatnou daňovou
povinnost,3)
c) příjemcem obec, kraj, Státní fond dopravní infrastruktury,4)
d) částkou určenou k převodu rozdíl mezi daňovým příjmem příjemce a částí daňového
příjmu převedenou příjemci celkově od počátku rozpočtového roku.
---------------------------------1)

§ 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla).
2)
§ 59 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 96a odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4)
Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o
působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního
majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§3
Daňové příjmy rozpočtů krajů
a)
b)
c)
d)

(1) Daňové příjmy rozpočtů jednotlivých krajů tvoří
daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj, s
výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem
daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané
srážkou podle zvláštní sazby,
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fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),
f) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,
s výjimkou výnosů uvedených v písmenu a) a v § 4 odst. 1 písm. h).
(2) Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce
1 písm. b) až f) podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Součástí daňového příjmu podle odstavce 1 písm. a) není úhrada rozdílu mezi daní
vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou kraji správcem daně a daní krajem přiznanou nebo
dodatečně přiznanou ani příslušenství daně. 4a)
-------------------------4a)

§ 58 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§4
Daňové příjmy rozpočtů obcí
(1) Daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří
a) výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází,
b) podíl na 20,59 21 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
c) podíl na 20,59 21 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako
plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
d) podíl na 20,59 21 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů
fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených pod
písmenem c),
e) podíl na 20,59 21 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů
fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),
f) podíl na 20,59 21 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,
s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a),
g) 30 % z výnosu záloh5) na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště
ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně
vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu
dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně
vybírané srážkou podle zvláštní sazby6) a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze
závislé činnosti a z funkčních požitků7) srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm
se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby,
h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou
daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
i) podíl na 1,5 3 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem
daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní
sazby,
j) podíl na 3 % z celostátního hrubého výnosu spotřebních daní.
(2) Každá obec se na uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle
odstavce 1 písm. b) až f), podle odstavce 1 písm. b) až f) a j) podílí stanoveným procentem.
Procento zveřejní Ministerstvo financí v dohodě s Českým statistickým úřadem vyhláškou,
vydanou každoročně s účinností od 1. září běžného roku, a to ve výši odpovídající poměru
násobku počtu obyvatel obce podle bilance počtu obyvatel České republiky k 1. lednu
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České republice. Koeficienty velikostních kategorií obcí jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto
zákonu.
(3) Součástí daňového příjmu podle odstavce 1 písm. h) není úhrada rozdílu mezi daní
vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou obci správcem daně a daní obcí přiznanou nebo
dodatečně přiznanou ani příslušenství daně.
(4) Každá obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1
písm. i) podílí stanoveným procentem. Procento stanoví Ministerstvo financí vyhláškou,
vydanou každoročně s účinností od 1. září běžného roku, a to ve výši odpovídající poměru
počtu zaměstnanců v obci, vykázanému v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé
činnosti a z funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu,9a) k součtu zaměstnanců
takto vykázaných v jednotlivých obcích České republiky, a to k 1. prosinci bezprostředně
předcházejícího kalendářního roku.
-----------------------------------------------------------------5)

§ 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 36 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)
§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8)
§ 46 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9a)
Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6)

§5
Daňové příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury
Daňové příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury tvoří
a) celostátní hrubý výnos daně silniční,
b) 9,1 % celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů.
§6
Převod daňových příjmů
(1) Správce daně převádí daňový příjem určený příjemci nejméně jedenkrát měsíčně, je-li
částka určená k převodu vyšší než 500 Kč. Částka určená k převodu se při převodu
zaokrouhluje na celé koruny dolů.
(2) Částku určenou k převodu v posledním měsíci rozpočtového roku převede správce
daně příjemci, i když tato částka nepřesahuje 500 Kč, tak, aby bylo možno využít i nejzazšího
termínu k provádění platebního styku stanoveného bankou, která vede účty správce daně, a
tato částka byla připsána na účet příjemce v témže rozpočtovém roce. Částku určenou k
převodu v posledním měsíci rozpočtového roku, která již nemohla být z časových důvodů
připsána na účet příjemce v témže rozpočtovém roce, převede správce daně na účet příjemce
neprodleně po skončení rozpočtového roku jako operaci následujícího rozpočtového roku.
(3) Pokud správce daně spravuje daně, které nejsou příjmem státního rozpočtu a u kterých
příjemcům nevzniká nárok ve formě podílu na celostátním hrubém výnosu daně, 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
daňovou povinnost.
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pro tento rozpočtový rok se při převodu použijí procenta stanovená platnou vyhláškou.
Celkové částky převedené příjemcům v uvedeném období se zúčtují s následujícími převody
daňových příjmů.
(5) Podle odstavců 1 a 2 postupuje správce daně obdobně u převádění daňových příjmů
neuvedených v § 1, které jsou určeny příjemcům podle zvláštních zákonů.
(6) Daňové příjmy vybrané poslední pracovní den rozpočtového roku, které již nelze
z časových důvodů v tomto roce převést na účty oprávněným příjemcům, budou z účtů
státního rozpočtu před uzavřením výsledků hospodaření státního rozpočtu Českou národní
bankou vyčleněny a po roztřídění do příslušných druhů daní převedeny na účty oprávněných
příjemců do 10 pracovních dnů následujícího rozpočtového roku.
§7
Ustanovení přechodná
(1) Daňové příjmy, na které vznikl obcím nárok podle dosavadních právních předpisů a
které nebyly převedeny do 31. prosince 2000, se převedou do rozpočtů obcí podle
dosavadních právních předpisů.
(2) Procento, kterým se každá obec podílí na uvedené procentní části celostátního hrubého
výnosu podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zveřejní Ministerstvo financí vyhláškou poprvé
s účinností od 1. ledna 2001 poměrem násobku počtu obyvatel obce podle bilance počtu
obyvatel České republiky k 1. lednu 2000 a koeficientu velikostní kategorie obce k součtu
těchto násobků všech obcí v České republice.
§8
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
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Příloha č. 1
Procenta,
kterými se jednotlivé kraje podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně
podle § 3 odst. 1 písm. b) až f)

Kraj

Procento

Hlavní město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Úhrn

3,183684
13,774311
8,607201
7,248716
3,772990
8,242502
4,681207
6,442233
5,555168
7,338590
9,526055
6,751705
5,251503
9,624135
100,000000
Příloha č. 2 k zákonu č. 243/2000 Sb.

O b c e s počtem obyvatel*/
od
do
do 100 obyvatel
101 - 200 obyvatel
201 - 300 obyvatel
301 - 1 500 obyvatel
1 501 - 5 000 obyvatel
5 001 - 10 000 obyvatel
10 001 - 20 000 obyvatel
20 001 - 30 000 obyvatel
30 001 - 40 000 obyvatel
40 001 - 50 000 obyvatel
50 001 - 100 000 obyvatel
100 001 - 150 000 obyvatel
150 001 a výše obyvatel
Hl. město Praha

Koeficienty velikostní
kategorie obcí
0,4213
0,5370
0,5630
0,5881
0,5977
0,6150
0,7016
0,7102
0,7449
0,8142
0,8487
1,0393
1,6715
2,7611
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O b c e s počtem obyvatel*/
Koeficienty velikostní
od
do
kategorie obcí
do 1 500 obyvatel
0,5881
1 501 - 5 000 obyvatel
0,5977
5 001 - 10 000 obyvatel
0,6150
10 001 - 20 000 obyvatel
0,7016
20 001 - 30 000 obyvatel
0,7102
30 001 - 40 000 obyvatel
0,7449
40 001 - 50 000 obyvatel
0,8142
50 001 – 100 000 obyvatel
0,8487
100 001 – 150 000 obyvatel
1,0393
150 001 a výše obyvatel
1,6715
Hl. město Praha
2,7611
*) Počet obyvatel je dán bilancí počtu obyvatel České republiky zpracovanou Českým
statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku.

