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Otázka: 
Celková výše daňových příjmů vybraných ve prospěch základních a vyšších územních 
samosprávných celků za uplynulý rozpočtový rok 2010 
 
Odpověď: 
Ministerstvo financí dvakrát měsíčně (cca k 1. a 15. dni) sděluje správcům daně na finančních 
úřadech sumární stav na příslušných příjmových účtech, tzv. celostátní hrubý výnos daně. Při 
výpočtu nároku obcí a krajů vždy dochází nejprve k porovnání momentální výše inkasa 
s částkou inkasa, ze které byl naposledy vypočítáván nárok obcí a krajů. Pokud v době 
od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se z přírůstku inkasa 
nároky jednotlivých obcí a krajů a neprodleně jsou převáděny do jejich rozpočtů. 

 
Jestliže je však sumární stav na příjmových účtech nižší než naposledy sdělená částka (tedy 
přírůstek je záporný), nelze žádné prostředky převést. K tomuto stavu dochází v těch 
případech, kdy objem vratek daní a nadměrných odpočtů (u DPH) převýší objem vybrané 
daně. Pokud k této situaci v průběhu roku u některého typu daně dojde, může k dalšímu 
převodu dojít až v okamžiku, kdy celkový stav inkasa na této dani převýší částku, ze které 
naposledy vznikl nárok obcí a krajů. Průběhy celostátních výnosů sdílených daní jsou 
průběžně zveřejňovány internetu české daňové správy http://cds.mfcr.cz/ v nabídce na dolní 
liště Daňové příjmy krajů a obcí. 

 
Dále na Intranetu české daňové správy se pod volbou Evidence daní a poplatků – Převody – 
Převody výnosů daní do místních rozpočtů a státních fondů dostanete k údajům o převodech 
realizovaných na FÚ. Následující tabulka obsahuje údaje za rok 2010. 

 

Převedeno z FÚ do místních rozpočtů a státních fondů v roce 2010 (v mil. Kč) 
 

Příjemce Převod z 
výnosů daní 

Převod sankcí 
- ochrana živ. 

prostředí 

Převod 
odvodů za 
porušení 

rozp. kázně 

Celkem 

Obce 124 487 1 - 124 488 
Kraje 46 211 0 - 46 211 
SFŽP - 1 8 10 
Ostatní státní fondy - - 38 38 
Národní fond - - 21 21 
SFDI 4 702 - - 4 702 

Celkem 170 698 2 68 170 768 
 

 

 

 

 


