
 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. května 2012 č. 375 

 
k návrhu 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,  

a zákon č. 370/2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 
 
 

 
             Vláda 

 
             I. schvaluje návrh 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, a zákon č. 370/2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony s úpravami podle 
připomínek obsažených ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády; 
 
            II. ukládá 
 
                1. ministru financí vypracovat konečné znění vládního návrhu 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, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony, podle bodu I tohoto usnesení, 
 
                2. ministru školství, mládeže a tělovýchovy vypracovat a předložit vládě 
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, tak, aby mohl nabýt účinnosti společně se změnou navrhovanou ve vládním 
návrhu zákona podle bodu I a II/1 tohoto usnesení v souvislosti se skutečností, že 
počet dětí v mateřských školách a žáků v základních školách bude jedním z parametrů 
systému rozpočtového určení daní pro obce; 
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           III. pověřuje 
 
                1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II/1 tohoto 
usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu 
projednání, 
 
                2. ministra financí, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České 
republiky. 
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády, 
ministři financí, 
školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 
 
 
 


