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1 Úvod 

Daň z nemovitých věcí patří mezi základní daně v české, ale i světové daňové soustavě. 

O její významnosti se v českých zemích vědělo již ve 12. století, avšak popularita této daně 

stále klesá na úkor jiných, výnosnějších daní, jako jsou například daně z příjmů. Zejména 

politické důvody při obhajobě názoru dvojího zdanění a jiných úvah, které se pojí s volbami 

do obecních či městských zastupitelstev, posunují „hodnotu“ daň z nemovitých věcí do pozadí 

zájmu. Faktem ale zůstává, že daň z nemovitých věcí je jedinou daní, která se v celé své výši 

vrací zpět do rozpočtu obce nebo města podle místa pozemku, stavby a jednotky. Obce  

a města tedy od finančních úřadů získávají příjmy, které zužitkují dle svých záměrů  

a aktuálních potřeb.  

 

V úvodní kapitole práce je obecně a popisnou metodou zobrazena nynější podoba daně 

z nemovitých věcí v České republice. Touto metodou je kladeno za cíl pochopit smysl daně  

a její postavení v daňové soustavě a v okruhu daňových příjmů územně samosprávných celků. 

Tam kde směřuje daň z nemovitých věcí je obecní nebo městský rozpočet. Teoretickým 

vysvětlením se zabývá následující kapitola o tzv. rozpočtovém procesu, kde nechybí za 

pomocí příkladů vysvětlit významné pasáže. 

 

Cílem práce je analýza daně z nemovitých věcí a rovněž zamyslet se nad problémem 

z hlediska přijaté zákonné úpravy v oblasti daně z nemovitých věcí, v nejasnosti významu 

některých zákonných pasáží a jejich nedostatků. 

 

V neposlední řadě práce pojednává o dani z nemovitých věcí a jejím významu 

v systému daní v České republice ve vazbě na možnosti územně samosprávných celků tuto 

daň aktivně využívat při tvorbě svých daňových příjmů. Na základě praktické aplikace jsou 

využity data města Frýdlantu nad Ostravicí, u kterých je proveden rozbor daně z nemovitých 

věcí. Na základě tohoto rozboru budou zjištěny možnosti pro maximalizaci výnosu z daně 

z nemovitých věcí. Rovněž grafické zpracování je důležité k vysvětlení cílů práce a k 

modelaci případů. Vzhledem k tomu, že daně a jejich zvyšování nejsou většinou příliš 

populární, je zapotřebí mít na zřeteli, že případné zvýšení daňových příjmů nesmí vést 

k přílišnému zvýšení finanční zátěže místních obyvatel. Zvýšení může nastat, ale je třeba 

zamyslet se nad tím, zda by občané měli získat jistou protihodnotu za to, že vyšší daň musí 

trpět.   
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2 Daň z nemovitých věcí v České republice 

Cílem této části je seznámení s definicí základních pojmů v oblasti daně z nemovitých 

věcí, jako je základ daně, poplatník a další. Součást teoretické části je pohled do historie daně 

a vysvětlení významu místního koeficientu pro územně samosprávný celek. 

2.1 Historie daně z nemovitých věcí v České republice 

Na území Českého království se počátky majetkových daní objevily již ve 12. století, 

kdy se jednalo o daně z obdělávaných pozemků a daně z městských domů a první sjednocená 

daňová soustava byla pak vytvořena v 16. století. [7] 

 

V průběhu 16. století byla zavedena všeobecná daň z majetku, kdy dani podléhal mimo jiné  

i majetek královský, panský nebo třeba rytířský. Stanovení základu daně záleželo na tom, zda 

se jednalo o vrchnost nebo poddané a ve formě tzv. přiznávacího listu bylo podáváno daňové 

přiznání. Na konci 16. století a počátku 17. století byla ustanovena domovní daň, která byla 

odváděna jak vrchností, tak měšťany, a to i za své poddané. [7] 

 

Jeden z nejvýznamnějších okamžiků v oblasti majetkových daní se stal roku 1748, kdy byl 

sestaven tzv. revisitační katastr, který zahrnoval veškerou půdu poddaných. Vláda Josefa II. 

v 18. století přinesla změny a to zejména v reformě pozemkové daně. Předmětem daně se 

stala parcela a nebyl to nikdo jiný než zmiňovaný Josef II., který odebral „výhodu“ šlechtě  

a církvi neplatit daň, to znamená, že daň museli platit všichni. Vznikem samostatného 

Československého státu byla vyvolána nutnost sjednotit tehdejší daňové systémy v jeden 

daňový systém pro Čechy, Moravu, Slovensko a Podkarpatskou Rus, což se zdařilo až v roce 

1927 zákonem č. 76/1927 Sb.z. a n., o přímých daních, kdy nemovitosti podléhaly dani 

pozemkové a dani domovní. Základem daně byl výnos a sazba daně 2 %. [7] 

 

Zmiňovaná domovní daň byla rozšířena na daň činžovní a daň třídní. Činžovní daň se týkala 

pronajatých budov ve větších městech, typickým příkladem byla Praha nebo Bratislava. 

Důležitou skutečností byl fakt, že budova mohla být podrobena jen z jedné z daní. Sazba daně 

se pak pohybovala v rozmezí od 8 do 12 % z budov u daně činžovní. [7] 

 

Poslední změnou systému výběru daní byl konec 20. století a to rok 1993, přičemž daně byly 

sjednoceny v jednu, v daň z nemovitostí (od 1. 1. 2014 daň z nemovitých věcí), tak jak ji 

známe doposud. 
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2.2 Daň z nemovitých věcí v České republice 

Daň z nemovitých věcí se v České republice zahrnuje do odvětví daní přímých. Tato 

daň spolu se silniční dani a dani z nabytí nemovitých věcí spadá do daní majetkových, které 

v daňové soustavě mají historicky nejdelší využití. Podíl majetkových daní na příjmech 

rozpočtů je poměrně nízký (v řádech několika procent). Ačkoliv základ daně majetkových 

daní vychází z hodnoty majetku, poplatník je nucen daň zaplatit z jeho příjmů (v některých 

případech tento fakt může ovlivnit finanční situaci poplatníka, protože majetkové daně 

nezohledňují jeho důchodové postavení). V rámci přehlednosti je struktura majetkových daní 

zaznamenána do následujícího schématu č. 1. [5] 

 

Schéma č. 2.1: Struktura přímých daní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z FS
1
 

 

Je nezbytně nutné uvést, že poplatník daně z nemovitých věcí je povinen si sám daň 

odvést i vypočítat a správce daně eviduje, kdo mu daň uhradil. [6] 

 

 Zákon neumožňuje obcím, aby si samy rozhodly, zda daň na svém území zavedou nebo 

nezavedou, tudíž lze konstatovat, že daň je stanovena výhradně zákonem. Obce mají pouze 

pravomoc rozhodovat o zavedení vybraných koeficientů, např. místního koeficientu popř. 

obecního koeficientu. To však není pro obce optimální, zejména z hlediska výnosnosti. [6]  

 

                                                           
1
 http://financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/danovy-system-cr. 

Daně přímé 

Daň z příjmu 

Daně 

majetkové 

FO 

Z nabytí nemovitých věcí 

Z nemovitých věcí 

Silniční 
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Podle Radvana (2012, str. 146): “všechny majetkové daně, včetně daně z nemovitých věcí, jsou 

daněmi typu in rem: jsou odváděny na základě vlastnictví, aniž by byly jakkoliv závislé na 

příjmu poplatníka a to může přinášet značné problémy při výběru daně: např. poplatník, 

pokud je nezletilým dítětem, nemusí mít prostředky k uhrazení daně“. I pro tyto problémy jsou 

zavedena různá opatření, jako je např. splátkový kalendář, daňové úlevy, odklad placení daně 

apod.  

 

 Popularita majetkových daní stále klesá na úkor výnosnějších daní, jako je např. daň 

z přidané hodnoty. V minulosti majetkové daně měly daleko vyšší význam z hlediska 

daňových příjmů než je tomu dnes. [6] 

 

Následující tabulka naznačuje porovnání majetkových daní a ostatních daní z hlediska inkasa 

v ČR v letech 2005 až 2012. 

 

Tabulka č. 2.1: Vývoj inkasa uvedených daní v ČR v letech 2005-2012 (v mil. Kč)  

Daň/daně 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Z 

nemovitostí 
4 987 5 017 5 123 5 195 6 361 8 747 8 568 9 541 

Z převodu 

nemovitostí 
7 494 7 788 9 774 9 950 7 809 7 453 7 362 7 660 

Dědická 103 124 109 115 88 87 78 71 

Darovací 510 604 692 345 162 138 4279 3368 

DPFO ze 

závislé 

činnosti 

110 662 111 633 126 388 115 180 111 042 111 842 119 373 119 787 

DPFO – 

přiznání 
26 583 17 854 17 003 17749 5 565 7 987 2 939 3 261 

Silniční 5 191 5 428 5 915 6 002 4 795 5 100 5 187 5 206 

Srážkové 11 242 14 003 15 700 19 299 19 189 19 298 19 848 20 781 

DPPO 137 432 128 865 155 674 173 590 110 543 114 746 109 312 120 461 

DPH 208 413 217 784 236 385 255 190 253 612 269 547 275 394 278 231 

Celkem 512 617 509 100 572 763 602 615 519 166 544 945 552 340 568 367 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z FS
2
 

 

                                                           
2
 http://financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-udaje-z-vyberu-dani/Inkasa_dani_1993-2012.xls. 
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Z výchozí tabulky je zřetelné, že vývoj inkasa majetkových daní v České republice tvoří 

nejnižší podíl na celkovém inkasu na rozdíl od ostatních daní, byť byla v roce 2008 zavedena 

možnost použití místního koeficientu u daně z nemovitostí, který v konečném výsledku 

celkové inkaso navyšuje. Až roce 2010 byl zaznamenán výraznější růst inkasa u daně 

z nemovitostí z důvodu stanovení nových základních sazeb. 

 

Změny v oblasti nemovitých věci a pojem nemovitost, které jsou způsobeny přijetím 

nového občanského zákoníku, se dotkly i v úpravě názvu zákona č. 383/1992 Sb. o dani 

z nemovitostí, který se mění na zákon o dani z nemovitých věcí. [13] 

 

 Rok 2014 se stal rokem velkých změn v oblasti práva. Změny se dotkly nejen výše 

zmiňovaného zákona o dani z nemovitostí, ale zejména nového občanského zákoníku. Stavba 

je součástí pozemku. Touto větou je bezpochyby řečeno, že nový občanský zákoník se vrátil 

k superficiální zásadě, podle kterého stavby a další konstrukce pevně spojené s pozemkem 

nejsou samostatnými věcmi, nýbrž tvoří jeden celek. Česká republika se vrátila do období 

před rokem 1950, aby zde nebyla možnost rozdílného vlastnictví u pozemku a stavby na něm 

stojící. [1] 

 

Úprava daně z nemovitých věcí v České republice je obsažena v zákoně č. 338/1992 Sb.  

o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, platného pro rok 2014, kde zákon 

upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří: 

 

a) daň z pozemků, 

b) daň ze staveb a jednotek, kde pojem „jednotka“ vychází z právní úpravy nového 

občanského zákoníku. 
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2.3 Základní pojmy k dani z nemovitých věcí 

Následující podkapitoly vymezují základní pojmy v oblasti daně z nemovitých věcí. 

2.3.1 Poplatník daně 

V České republice je obvykle povinen k dani vlastník nemovitosti, který je zapsán 

v katastru nemovitostí k 1. lednu daného zdaňovacího období. Poplatníkem se však může stát 

i nájemce nebo dokonce uživatel, pokud není vlastník znám. Situace, ve kterých se 

poplatníkem stává nájemce, cituje přímo zákon. 

 

Ve specifických situacích může nastat právo vícero poplatníků k jedné nemovitosti, jinak 

řečeno spoluvlastnictví. V tomto případě platí tzv. solidární daňová povinnost: poplatník ručí 

společně a nerozdílně. Z logiky věci vyplývá jedna z možností, že ten, kdo podá jako první 

daňové přiznání za oba spoluvlastníky, se stane společným zmocněncem. Zákon však 

připouští i možnost, kdy každý ze spoluvlastníků podává daňové přiznání sám za sebe.  

2.3.2 Předmět daně 

 Zákon o dani z nemovitých věcí v České republice obsahuje dvě oddělené daně, a to 

daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Zákon dále rozděluje daň ze staveb a jednotek na 

„další“ dvě daně (z budov a inženýrské stavby). Stavbou se rozumí zdanitelná stavba (budova 

vymezena podle katastrálního zákona
3
 a inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto 

zákonu. 

 

 Pro práci s daní z nemovitých věcí je nezbytné vymezení pojmu „věc“. Záleží na tom, 

v jakém smyslu bychom pojem „věc“ definovali. Chápeme-li věc v právním slova smyslu, 

pak podle občanského zákoníku je věcí vše, co je odlišné od osoby a slouží k potřebě lidí. Pro 

daňové a ekonomické účely je nezbytné věci rozdělit na movité a nemovité, kdy nemovitou 

věcí je především pozemek, popř. práva k těmto pozemkům. 

 

 Jak již bylo zmíněno výše, občanský zákoník se vrací k římskoprávní zásadě 

superficies solo cedit, kdy nemovitými věcmi jsou především pozemky. Stavba a vše co je 

pevně spojeno s pozemkem, je taktéž jeho součástí. Se slovy Adámkové (2013, s. 15) nezbývá 

nic jiného než jen souhlasit: „Nový občanský zákoník problematické vztahy zpětně neřeší ani 

nevyřeší. Pro bezproblémový přechod na novou právní úpravu hrají roli tzv. přechodná 

                                                           
3
 § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 
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ustanovení, kdy např. za účelem sladění vlastnictví k pozemku a stavbě na něm zřízené zřizuje 

zákon vlastníkům pozemku i stavby navzájem zákonné předkupní právo.“ 

2.3.3 Sazba daně 

Obce v České republice mají dosti omezené pravomoci při „ovlivňování“ výše daně. 

Zákon přesně definuje to, čím se musí obce řídit, sazby nevyjímaje. V souvislosti se základem 

daně se nabízí dvě možnosti užití sazby: pevné, která se uplatňuje u jednotkového způsobu 

(vztahuje se k výměře nemovitosti) anebo modernější procentní, jestliže pracujeme s tržní 

hodnotou nemovitosti.  

 

Obecně se dá uvažovat o těchto metodách stanovení sazeb daně: 

 

a) pevně stanovená sazba na základě právního předpisu, 

b) sazba daně je nastavena právním předpisem do určité maximální hranice, ale 

oprávněné osoby mohou zvyšovat nebo snižovat sazbu do stanoveného maxima, 

c) sazba se navyšuje vzhledem k inflaci, 

d) sazba se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na rozpočtu. [6] 

 

Nezbytné je zdůraznit skutečnost propojenosti sazby daně a základu daně. V České 

republice je využíván způsob jednotkový při užití pevné sazby daně, ale i jisté prvky 

hodnotového způsobu stanovení základu daně lze v české právní úpravě najít, kdy se  

u některých pozemků jako jsou např. zemědělské pozemky, násobí výměra pozemku 

s průměrnou cenou neboli bonitou půdy. Hodnotový způsob je na jednu stranu přesnější, ale 

daleko složitější a náročný, protože je nezbytná nejen nemalá investice ale i časově zdlouhavá 

práce při oceňování všech nemovitostí. [6]  

2.4 Daň z pozemků 

Problematika daně z pozemků je detailně formulována v následných podkapitolách.  

2.4.1  Předmět daně 

Předmět daně z pozemků upravuje § 2 zákona o dani z nemovitých věcí, kdy předmětem 

daně jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí. V druhém 

odstavci zákon vymezuje pozemky, které nejsou předmětem daně z pozemků: [16] 

 

a) pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, 
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b) lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, 

c) pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu  

a průmyslovému chovu ryb, 

d) pozemky určené pro ochranu České republiky, 

e) pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků 

jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami. 

 

Oproti roku 2013 jsou v roce 2014 zavedeny další pozemky, které nejsou předmětem daně 

z nemovitostí a to z důvodu reakce na nový občanský zákoník a novou úpravu jednotek. 

Pokud je pozemek součástí jednotky, předmětem daně je jednotka jako nemovitá věc,  

a pozemek není samostatným předmětem daně z pozemků. [13] 

2.4.2 Poplatníci daně 

Další paragraf, konkrétně § 3, definuje poplatníky daně z pozemků: [16] 

 

1) vlastník pozemku, 

2) jde-li o pozemek ve vlastnictví České republiky, potom je poplatníkem: 

a) organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik 

nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo 

hospodařit s majetkem státu, 

b) právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě výpůjčky. 

3) nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, 

4) uživatel, pokud není vlastník znám. 

 

Nová úprava zákona zpravidla zachovává současnou právní úpravu, přičemž změna 

poplatníka byla provedena na základě návaznosti na nový občanský zákoník a zavedla pojmy 

jako je např. pacht jakožto „speciální nájem“. Pro účel zákona o dani z nemovitých věcí se 

pachtem rozumí přenechání věci k užití jinému, kdy jeho předmětem je nejen právo předmět 

pachtu užívat, ale taky požívat. [13]  

2.4.3 Osvobození od daně 

Osvobozením od daně z pozemků se zabývá § 4 zákona o dani z nemovitých věcí, kdy 

z důvodu obšírnosti tohoto paragrafu nejsou uvedeny všechny položky osvobozující pozemky 
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od daně, ale jen několik nejčastěji se vyskytujících případů. Od daně z pozemků jsou 

například osvobozeny tyto pozemky: 

 

a) pozemky ve vlastnictví České republiky, 

b) pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí, 

c) pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, 

pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. Stupně a pozemky ostatních ploch, 

které nelze žádným způsobem využívat, 

d) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť, 

e) pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu, 

f) pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí. 

 

Pozemky ve vlastnictví České republiky jsou od daně osvobozeny, nejsou-li využívány 

k podnikání, pronajímány nebo propachtovány.  

Jako předchozí paragrafy i tento paragraf je pro rok 2014 pozměněn nebo doplněn a to 

zejména v návaznosti na nový občanský zákoník a katastrální zákon.  

2.4.4 Základ daně 

Základem úspěchu výpočtu daně z pozemků je dodržovat určité předpoklady. První 

předpoklad pro správné vypočtení daně z pozemků je určit ty pozemky, které jsou předmětem 

daně, které naopak předmětem daně nejsou a ty, které jsou od daně zcela osvobozeny. Pokud 

byl splněn první předpoklad, můžeme přistoupit k druhému předpokladu a stanovit základ 

daně. Základ daně z pozemků vymezuje § 5 zákona: [16] 

 

1) základem daně z pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů  

a trvalých lesních porostů je cena půdy zjištěná, násobená skutečnou výměrou 

pozemku v m
2
, 

2) základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním  

a průmyslovým chovem ryb je cena zjištěná podle platných cenových předpisů  

k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry v m
2
 a částky 3,80 Kč, 

3) základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra m
2
. 

 

Paragraf týkající se základu daně je jeden z mála paragrafu, který neprošel legislativní 

úpravou a je ve shodném znění jako v zákoně o dani z nemovitostí platném pro rok 2013. 
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2.4.5 Sazba daně 

Z hlediska přehlednosti jsou sazby jednotlivých druhů pozemků, které jsou základem 

daně, zpracovány do schématu č. 2. Pro srozumitelnost zákon vymezuje pojem „stavební 

pozemek“, kdy stavebním pozemkem je nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou 

stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení, pokud však 

zdanitelná stavba nebo jednotka bude předmětem daně ze staveb a jednotek, potom pozemek 

přestane být stavebním. 

 

Schéma č. 2.2: Sazby pozemků pro rok 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty ze zákona č.338/1992 Sb. [16] 

 

Stavební pozemky mají daleko vyšší hodnotu, než ostatní pozemky z tohoto důvodu 

zákon stanovuje koeficienty, kterými jsou násobeny základní sazby daně u stavebních 

Druh pozemku 

Stanovení ZD 

Cena x m2 Výměra v m2 

Sazba daně v 
Kč 

Sazba daně  
v % 

Orná půda, 
chmelnice, vinice, 
zahrada, ovocný sad;  

0,75% 

Trvalý travní porost, 

hospodářský les, 
rybník;  

0,25 % 

Zpevněné plochy 
k podnikání:  

1,00 Kč; 5,00 Kč 

Stavební pozemky: 

         2,00 Kč 

Ostatní plochy: 
          0,20 Kč 

Zastavěné plochy 

a nádvoří: 
         0,20 Kč 
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pozemků. Zákon definuje stavební pozemek jako nezastavěný pozemek určený k zastavění 

zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení  

a pozemek přestane být stavebním, jestliže se stavba stane předmětem daně ze staveb  

a jednotek nebo stavební povolení pozbude platnosti.
4
 Obec má však pravomoc koeficienty 

zvyšovat o jednu kategorii nebo snižovat o jednu až tři kategorie v závislosti na vydané 

závazné vyhlášce. [16] 

 

Tabulka č. 2.2: Koeficienty pro zvýšení základních sazeb daní u stavebních pozemků 

Počet obyvatel; obec Koeficient 

≤ 1.000  1,0 

˃ 1.000 ≤ 6.000 1,4 

˃ 6.000 ≤ 10.000 1,6 

˃ 10.000 ≤ 25.000 2,0 

˃ 25.000 ≤ 50.000 2,5 

˃ 50.000 + Františkovy Lázně, Luhačovice, 

Mariánské Lázně, Poděbrady 

3,5 

Praha 4,5 

Zdroj: zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí 

2.5 Daň ze staveb a jednotek 

Problematika daně ze staveb a jednotek je vyčleněna v druhé části zákona. Nejen daň 

z pozemků, ale i daň ze staveb a jednotek prošla důslednou legislativní změnou zvláště 

v návaznosti na nový občanský a katastrální zákon. Pro začátek je nutné uvést několik 

„nových“ pojmů, které vznikly právě v souvislosti se zmiňovanou legislativní úpravou: [16] 

 

a) budova,  

b) jednotka. 

 

Definice budovy je vymezena v katastrálním zákoně
5
, kdy budovou se rozumí nadzemní 

stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěná a navenek uzavřená 

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. 

  

                                                           
4
 § 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. 

5
 § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 
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Pojem jednotka se řídí právním výkladem občanského zákoníku
6
 a zákona o vlastnictví bytů

7
, 

kdy podle občanského zákona jednotka zahrnuje byt a podíl na společných částech nemovité 

věci, do které náleží i pozemek, na němž byl dům zřízen. Obdobné také platí pro nebytový 

prostor. [13] 

 

Zákon rovněž definuje nemovitosti dle využití, například budova obytného domu je rodinný 

dům nebo bytový dům. K rodinným domům zpravidla náleží i příslušenství jako je kůlna, 

prádelna, stavba k chovu drobného domácího zvířectva, bazén apod., které leží na pozemku a 

náleží k budově obytného domu. [6]  

 

Pokud je převažující část zastavěné plochy nebo podlahové plochy využita pro podnikání, 

potom je nutno použít vyšších sazeb.  

 

Garáže vystavěné odděleně od budov jsou specifickým předmětem daně, a aby byly 

předmětem, nesmí být přímo spojené s budovou obytného domu nebo využíváno převážné 

části pro podnikatelskou činnost. [6] 

2.5.1 Předmět daně 

Předmět daně ze staveb a jednotek, které se nacházejí na území České republiky, upravuje 

§ 7 zákona
8
. Předmětem daně jsou stavby a jednotky dle následujícího dělení: 

 

a) zdanitelná stavba, a to 

1) budova, 

2) inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu, 

b) jednotka. 

 

Zákon obdobně jako u pozemků stanovuje, která stavba/jednotka není předmětem daně. 

Zákon říká, že budova, v níž jsou jednotky, není předmětem daně ze staveb a jednotek. 

Předmětem daně pak jsou zpravidla jednotlivé jednotky. 

                                                           
6
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

7
 Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 

vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). 
8
 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. 
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2.5.2 Poplatníci daně 

Osmý paragraf zabývající se poplatníky daně, je v podstatě upraven ve stejném smyslu 

jako původní znění zákona platného pro rok 2013. Poplatníkem daně je vlastník zdanitelné 

stavby nebo jednotky. V případě staveb a jednotek ve vlastnictví České republiky je výčet 

poplatníků přesně vymezen v § 8 odst. 2 zákona. Rovněž jako u daně z pozemků, § 8 zákona 

uvádí i pojem pacht, který je vysvětlen v kapitole věnující se poplatníkům daně z pozemků. 

[16] 

2.5.3 Osvobození od daně 

Paragraf týkající se osvobození od daně ze staveb a jednotek je značně obsáhlý, pro účel 

této práce jsou uvedeny pouze nejčastěji se vyskytující osvobozující položky. Těmi jsou 

zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví: 

 

1) České republiky, 

2) té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí, 

3) kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu, 

4) veřejných výzkumných institucí, 

5) veřejných vysokých škol. 

 

Do obsahu § 9 bylo legislativně zasáhnuto zvláště upřesněním nebo doplněním, jako do 

většiny paragrafů tak, aby vycházel ze smyslu nového občanského zákoníku a zákonů 

souvisejících. [16] 

2.5.4  Základ daně 

Základem daně u zdanitelné stavby podle § 10 je výměra zastavěné plochy v m
2
 podle 

stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Pro zjištění základu daně je rozhodující skutečný stav 

zastavěné plochy stavby.  

Obdobně se potom vychází u základu daně pro jednotky, kde je rozhodující zejména výměra 

podlahové plochy v m
2
 násobená příslušným koeficientem buďto 1,22 nebo 1,20. [16] 

 

Daň se nepatrně zvyšuje poplatníkovi, který má kromě vlastnictví bytu nebo 

nebytového prostoru také podíl na společném pozemku přesahujícího zastavěnou plochu 

domu nebo má podíl na pozemku využívaného společně s jednotkami v domě. K tomuto 

zvýšení dojde násobením podlahové plochy bytu/nebytového prostoru a koeficientu 1,22.  
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Pro vlastníka nebytového prostoru nebo bytu v domě, který zcela pokryje plochu pozemku, na 

kterém se dům nachází, se nic nemění. Základ daně se pak vypočte jako součin podlahové 

plochy a koeficientu 1,20. [10] 

 

Podlahovou plochu bytu můžeme definovat jako souhrn ploch všech místností, včetně plochy, 

která je příslušenstvím k bytu a podlahovou plochu nebytového prostoru jako souhrn ploch 

všech místností, včetně ploch, které jsou určeny pouze k užívání s nebytovým prostorem. [20] 

 

2.5.5  Sazby daně 

Základní sazby daně obsaženy v § 11 znázorňuje přehledná tabulka č. 2. 

 

Tabulka č. 2.3: Základní sazby daně za m
2
 zastavěné plochy 

Stavba, jednotka Základní sazba 

Budova obytného domu 2 Kč 

Příslušenství k budově obytného domu z výměry nad 16 m
2
 2 Kč 

Budova a budovy rodinného domu pro rodinnou rekraci 6 Kč 

Příslušenství k budově a budově rodinného domu pro rodinnou 

rekreaci s výjimkou garáže 

2 Kč 

Garáž 8 Kč 

Zdanitelné stavby a jednotky užité k podnikání 2 Kč, 10 Kč 

Ostatní zdanitelné stavby 6 Kč 

Ostatní jednotky 2 Kč 

Zdroj: zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí 

 

Pro snadnější orientaci při výpočtu daně je nezbytné si vysvětlit pojmy z tabulky: 

 

 Budovou a budovou rodinného domu využitou pro rodinnou rekreaci může být 

rekreační chalupa, chata, rekreační domek apod. K těmto budovám patří tzv. 

příslušenství, kterým je kůlna, stodola atd. (toto příslušenství může být a nemusí) 

 Specifickým pojmem je ostatní zdanitelná stavba, která je charakteristická pro zvláštní 

a ekologické zaměření, kdy zpravidla se jedná o rekonstrukce parků, ulic, stavby škol, 

zdravotnický zařízení apod. 
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 Podle zákona o vlastnictví bytů je jednotkou byt nebo nebytový prostor popř. 

rozestavěny byt nebo nebytový prostor. Z logiky věci potom ostatní jednotkou bude 

byt nebo nebytový prostor, který se nezdaňuje jako jednotka sloužící k podnikání nebo 

jednotka využitá jako garáž. Nebytový prostor můžeme definovat jako místnost, která 

slouží k jinému účelu než k bydlení, např. sklep. [20] 

 Pojem garáž a zdanitelná stavby užitá k podnikání byl vysvětlen výše.  

 

 

Pokud však plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy  

u budov obytného domu, popř. příslušenství k této budově, dále budovy a budovy rodinného 

domu využívané pro rodinnou rekreaci a garáže, potom se základní sazby navyšují o 0,75 Kč.  

 

Analogicky se postupuje při navýšení o 0,75 Kč u zdanitelných staveb pro podnikání, pokud 

zastavěná plocha přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy. Podnikatel oproti předešle situaci, 

kdy platil za každé nadzemní podlaží, ušetří.  

 

Tak jako u pozemků, zákon určuje základní sazby, které jsou dále upraveny o koeficienty, 

které jsou uvedeny v Tabulce č. 2. Koeficienty se vztahují na základní sazby budov obytného 

domu, popř. příslušenství k této budově a ostatní jednotky. 

 

Obec si může obecně závaznou vyhláškou stanovit koeficient 1,5. 

 

Základní sazba daně, popř. zvýšena sazba u budov pro rodinnou rekraci popř. jejich 

příslušenství, se násobí koeficientem 2,0. 

 

V případě podnikání v obytném domě se daň ze staveb zvyšuje o 2 Kč za každý m
2
 podlahové 

plochy. [16] 

2.6 Význam místního koeficientu pro rozpočet obce 

Podle Radvana (2012, str. 162): „od počátku roku 2008 je obcím dána nová a doposud 

nejvýraznější možnost zvýšit vybíranou daň z nemovitostí díky místního koeficientu“. Obec 

může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden 

místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Koeficientem se vynásobí výsledná daň poplatníka za 
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jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek s výjimkou orné půdy, 

chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. [16] 

 

Na základě dostupných informací je uveden přehled o využití místního koeficientu 

obcemi v České republice za rok 2013. Dle Českého statistického úřadu podle stavu k  

1. 1. 2013 se nachází na území České republiky 6.253 obcí. Z tohoto celkového počtu místní 

koeficient používá jen 508 obcí, což je pouze 8 % z celkového počtu v ČR, kdy koeficient 2 

na svém území zavedlo 431, tj. necelých 85 % z počtu obcí vykazují místní koeficient. 

Koeficient 3, 4 a 5 užívá jen zlomek z celkové sumy obcí v České republice majících místní 

koeficient, tj. pouze 77 obcí. Pokud bychom uvažovali o srovnání mezi obcemi zavádějící 

koeficienty a celkovým počtem obcí České republiky, výsledek by se pohyboval v rozmezí od 

0,11 % (pro koeficient 4), do 6,89 % (pro koeficient 2). Bylo by tedy na místě zvážit klady  

a zápory místního koeficientu, popř. jiná alternativa ovlivňování výsledné daně vzhledem 

k nízké volbě koeficientů. Z hlediska přehlednosti je výklad vztahující se k využití místních 

koeficientu zpracován do následujících tabulek. Vzhledem k zaokrouhlování je možná 

odchylka do 0,1 %. [11], [12] 

Tabulka č. 2.4: Přehled obcí uplatňujících místní koeficient v ČR za rok 2013 

Koeficient  Počet obcí % (z  počtu 508 obcí) 

2 431 84,85 

3 53 10,43 

4 7 1,38 

5 17 3,35 

Celkem 508 100 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z FS
9
 

Z následující tabulky je zřejmé, že nejvíce vykazovaným koeficientem v rámci obcí, které 

mají zavedeny místní koeficienty na svém území, je koeficient 2. Nejméně populárním 

koeficientem je koeficient 4, popř. koeficient 5 u obcí jako je např. Čeladná, Temelín, Staré 

Hamry, Palkovice, Dukovany apod. 

  

                                                           
9
 http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/koef_mist_2013.xls. 
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Tabulka č. 2.5: Přehled využití místních koeficientů na základě celkového počtu obcí 

v ČR za rok 2013 

Koeficient  Počet obcí  % (z  počtu 6253 obcí) 

2 431 6,89 

3 53 0,85 

4 7 0,11 

5 17 0,27 

Celkem 508 8,12 

Nevyužívá 5751 91,88 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z FS
10

 

Na rozdíl od tabulky č. 2, tabulka č. 4 pracuje s celkovým procentuálním vyjádřením. Je 

možné si povšimnout, že koeficient 2 prosazuje pouze 6,89 % z 6253 obcí na území České 

republiky. Ostatní koeficienty se pohybují do 1 procenta a místní koeficient vůbec nemá 5.751 

obcí, tj. 91,88 % z celkového počtu v České republice. 

Graf č. 2.1: Procentuální vyjádření zavedení místního koeficientu za rok 2013 

 

Zdroj: vlastí zpracování údaje převzaty z FS
11

 

 

 

  

                                                           
10

 http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/koef_mist_2013.xls. 
11

 http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/koef_mist_2013.xls. 
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2.7 Zaokrouhlování 

Pokud základ daně u pozemků bude počítán jako součin výměry v m
2
 a ceny půdy, 

popř. částky 3,80 Kč, potom se výsledné číslo zaokrouhlí na Kč nahoru. Základ daně u 

ostatních pozemků, jejichž základem daně je pouze výměra a základ daně ze staveb a 

jednotek, se zaokrouhlí na m
2
 nahoru. Výsledná daň se zaokrouhluje na Kč nahoru. [16] 

2.8 Zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Ke změnám skutečností rozhodných pro daň, 

které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží. [16] 

2.9 Správa daně z nemovitých věcí 

Správa daně z nemovitých věcí je vykonávána prostřednictvím finančních úřadů, 

v jejichž územním obvodu se nemovitost nachází. Daňové přiznání je poplatník povinen podat 

příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. [16] 

2.9.1 Vyměření daně 

Daň z nemovitých věcí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, 

na který je daň vyměřována. Ke změnám skutečností rozhodných pro daňovou povinnost, 

které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží. 

 

Dojde- li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze 

 

a) ke změně sazeb daně, 

b) ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním 

územím, 

c) ke změně koeficientu, 

d) k zániku osvobození, 

e) ke změně místní příslušnosti, 

potom poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto 

změny. [16] 
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2.9.2 Placení daně 

U poplatníků, kteří provozují zemědělskou výrobu nebo chov ryb, je daň splatná ve 

dvou stejných splátkách a to do 31. srpna a 30. listopadu běžného zdaňovacího období. 

U ostatních poplatníků ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 31. května a do  

30. listopadu běžného zdaňovacího období. 

Roční daň do částky 5.000 Kč je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného 

zdaňovacího období. V případě, že daň nebude v rámci jednoho poplatníka a jednoho správce 

daně vyšší než 30 Kč, daň se vyměří, ale nepředepíše. [16] 

2.9.3 Zmocňovací ustanovení 

 Ačkoliv již bylo upozorněno na výrazně omezené možnosti obcí při ovlivňování daně, 

resp. sazeb a daně samotné, obec v rámci svých kompetencí může osvobodit od daně ty 

nemovité věci na svém území, které byly dotčené živenou pohromou.  Osvobození se vztahuje 

na dobu maximálně 5 let, kdy obec může provést osvobození i za uplynulé zdaňovací období, 

např. v roce 2013 dojde k živelné pohromě na území obce a pokud obec stihne vydat obecně 

závaznou vyhlášku s účinnosti do 31. března roku následujícího, potom se osvobození 

vztahuje na rok 2013 a další nanejvýše 4 roky, tj. do roku 2017 včetně. Se slovy Radvana 

(2012), který zastává názoru, že obec motivuje své občany při osvobození od daně, aby se 

neodstěhovali jinam při zasažení svého majetku živelnou pohromou a využili tak peněžní 

prostředky ušetřené na dani při opravě či rekonstrukci, nemohu do jisté míry souhlasit. Dle 

mého názoru je osvobození od daně pomoc velmi malého rozsahu, která lidem při řešení 

vzniklé situace příliš nepomůže. Bylo by na místě zamyslet se nad tím, zda prosazovat jiná 

alternativa popřípadě zavést a posléze zdokonalovat „opatření“ typu dotace v rámci programu 

Podpora bydlení při živelné pohromě.
12

 

 

  

                                                           
12

 http://mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Statni-pomoc-po-zivelni-
nebo-jine-pohrome/Program-Podpora-bydleni-pri-zivelni-pohrome. 
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3 Rozpočtový proces 

Teoretická část práce o rozpočtovém procesu seznamuje se základními pojmy jako je 

rozpočet územně samosprávného celku, příjmy a výdaje rozpočtu obce/města a další.  

3.1 Pojem rozpočet a další základní pojmy 

 V úvodu kapitoly věnující se rozpočtovému procesu je vhodné představit základní pojmy 

v oblasti veřejných rozpočtů. Nejvýznamnějším pojmem je bezpochyby rozpočet, který vznikl 

z francouzského slova „boulgette“ neboli kožený vak na peníze. Ačkoliv pro rozpočet 

neexistuje jednoznačná definice, můžeme si ho představit jako určité finanční vztahy 

zabezpečující financování potřeb státu, obce, kraje, fondu. Rozpočet má svou příjmovou  

a výdajovou stranu, ke kterým bude věnována jedna z kapitol. S rozpočtem jako takovým 

souvisí tzv. rozpočtové provizorium jakožto suma příjmů a výdajů schválena na předchozí rok 

a podle kterého se pak obce řídí, pokud rozpočet obce nebude schválen před prvním dnem 

rozpočtového roku (před 1. lednem). [4], [9] 

 

 Další dva pojmy, které spolu souvisí, jsou daň a daňové určení. Zákonem stanovená, 

nedobrovolná a opakující se platba do veřejného rozpočtu je daň, a pravidla určující, do 

jakého veřejného rozpočtu bude daň směřovat, jsou daňovým určením. [2]  

 

Nebylo by dobré též opomenout závěrečný účet. Údaje o příjmech a výdajích, hospodaření 

s majetkem, o použití fondu a další finanční zásahy v podrobném rozsahu, aby zde byla 

možnost zhodnotit finanční hospodaření obce, jsou obsaženy v tzv. závěrečném účtu obce.  

Obec je rovněž povinná podat přehled o svém hospodaření ve formě Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce, která je součástí závěrečného účtu. [9] 

3.2 Rozpočtová soustava 

Soustavu veřejných rozpočtu a soustavu rozpočtových vztahů v rozpočtové soustavě 

můžeme nazvat jako rozpočtovou soustavu. [4] 

Dle zákona o rozpočtových pravidlech soustavu rozpočtů můžeme dále rozdělit na několik 

úrovní:  

 

a) celostátní, kde spadá státní rozpočet, střednědobý výhled státního rozpočtu, státní 

finanční aktiva a pasiva, rozpočty organizačních složek státu, rozpočty státních fondů, 

apod., 
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b) místní, která zahrnuje rozpočty obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí, statutárních 

měst a rozpočet hlavního města Prahy. [4] 

 

Schéma č. 3.3: Vymezení rozpočtové soustavy v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z Pařízková, 2008 

 

Mezi společné rysy veřejných rozpočtů patří například společná právní úprava, shodná 

pravidla hospodaření apod. 

 

3.2.1 Rozpočty územních samosprávných celků 

Rozpočty místní neboli rozpočty územních samosprávných celků nebo taky tzv. 

municipální, které spadají do veřejných rozpočtů nejnižší úrovně, zahrnují, jak již bylo 

popsáno výše, rozpočty obcí, krajů, statutárních měst, dobrovolných svazků obcí a rozpočet 

hlavního města Prahy. „Veřejnost“, která se pojí s místními rozpočty, odůvodňujeme na 

základě toho, že rozpočty jsou schvalovány na veřejném zasedání zastupitelstev. Princip 

rozpočtového hospodaření je pak obsažen v zákonech: č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákoně, který 

pojednává o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon  

č. 250/2000 Sb. se zabývá hospodařením s finančními prostředky územně samosprávných 

celků.  

 

Základní princip, který se pojí se zákonem č. 250/2000 Sb., je v provázanosti s rozpočtem 

obcí a státním rozpočtem, kdy se z územních rozpočtů můžou odčerpat prostředky jen do 

určité výše a každý samosprávný celek odpovídá za své hospodaření. [4] 
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„Program“, který je podkladem pro financování územního samosprávného celku  

a svazku obcí je rozpočet územního samosprávného celku. K tomuto programu se váže 

rozpočtový výhled, který slouží jako základ pro roční rozpočet a rovněž je rozpočtový výhled 

nástrojem, který slouží ke střednědobému plánování. Sestavuje se zpravidla na období 2-5 let 

následujících po roce, kdy se sestaví roční rozpočet. Základními prvky pro sestavení 

rozpočtového výhledu jsou údaje o příjmech a výdajích, pohledávkách a závazcích, 

finančních zdrojích. [5], [4] 

Rozpočet obce (územně samosprávného celku), může být schválen jako vyrovnaný, 

schodkový nebo přebytkový, přičemž se nejčastěji setkáváme s vyrovnaným schválením 

rozpočtu. Obec může schválit rozpočet i přebytkový, pokud některé finanční prostředky 

(příjmy) daného roku slouží pro užití až v letech následujících. Výjimečně obec schvaluje 

schodkový rozpočet (deficitní), kdy ví, jak uhradit vzniklý rozpočtový schodek (např. uhradit 

lze peněžními prostředky, které obci zůstaly z minulých let, smluvně zabezpečenou půjčkou, 

nevratnou finanční výpomocí). [4], [8] 

Na konci kalendářního (rozpočtového) roku, který je s kalendářním rokem shodný, rozpočet 

může dosáhnout těchto zůstatků: 

a) kladný zůstatek 

b) deficitní (schodkový) zůstatek. 

Peněžní prostředky z kladného zůstatku se převádějí do peněžního fondu, který obec má 

možnost založit na konkrétní účel nebo bezúčelně. Dalším zdrojem peněžního fondu jsou 

např. příjmy běžného roku, které jsou mimořádné a nejsou určeny k užití v běžném roce.  

Schodkový zůstatek se vyrovnává např. vlastními ušetřenými finančními prostředky minulých 

let. 

3.3 Rozpočtová skladba  

Objem příjmů a výdajů je hlavním prvkem pro sestavování rozpočtu. Nejen znalost příjmů 

a výdajů, ale taky přesné členění všech peněžních operací je důležité. Rozpočtová skladba je 

tedy účelové, logické, systematické členění příjmů a výdajů (všech peněžních operací) 

veřejných rozpočtů a peněžních fondů krajů i obcí, územních samosprávných celků, apod. 
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Toto jednotné třídění příjmů a výdajů je upraveno vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 

Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, kdy dle této vyhlášky se rozpočtová 

skladba dělí na několik hledisek: 

a) odpovědnostní, 

b) druhové, 

c) odvětvové, 

d) konsolidační. 

Odpovědnostní neboli kapitolní hledisko je použité pouze pro třídění příjmů a výdajů státního 

rozpočtu podle správců kapitol (za plnění rozpočtů odpovídá zpravidla ministr). Rozpočet 

kapitoly obsahuje např. příjmy a výdaje správce kapitoly, organizačních složek státu, dotace  

a nevratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu.  

Z hlediska druhového se rozpočtová skladba dělí na příjmové a výdajové druhy, kdy 

základem je rozpočtová třída:  

a) příjmové operace: daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté dotace, 

b) výdajové operace: běžné výdaje a kapitálové výdaje 

c) financování. 

Pro odvětvové hledisko je charakteristické členění příjmů a výdajů podle odvětví, přičemž 

výdaje se člení všechny, a příjmy pouze na nedaňové a kapitálové u obcí, krajů, dobrovolných 

svazku obcí. 

U konsolidačního hlediska se třídí výdaje vynakládané uvnitř rozpočtové soustavy a příjmy 

vznikají uvnitř rozpočtové soustavy. Příjmy a výdaje se dělí podle stupňů konsolidace (stupeň 

konsolidace představuje okruh veřejných rozpočtů) a třídicí jednotkou jsou záznamové 

jednotky, které jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

 [8], [4], [15], [2] 

3.4 Rozpočtový proces obce 

Rozpočtovým procesem lze rozumět proces sestavování, projednání, schvalování, 

plnění rozpočtu a jeho kontrola. Rozpočtový proces netrvá zdaleka jen jeden rok (fiskální 

rok), ale mnohdy i roky dva a dělí se na několik etap. 
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Schéma č. 2.4: Průběh sestavování návrhu obecního rozpočtu 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z Pařízková, 2008 

3.4.1 Etapy rozpočtového procesu 

a) Nejdůležitější a nejnáročnější fázi (etapou) rozpočtového procesu je sestavení návrhu 

rozpočtu. Návrh sestavuje výkonný orgán obce, zpravidla finanční výbor.  Tato etapa 

spočívá v co nejpřesnějším „odhadu“ plánovaných příjmů (vlastních nebo  

i nevlastních např. ve formě darů) a plánovaných výdajů tak, aby byly reálné  

a splnitelné. Sestavování rozpočtu patří do zodpovědnosti té obce, která jej sestavuje, 

tak jako i další etapy rozpočtového procesu. Návrh rozpočtu musí být zveřejněn 

občanům minimálně 15 dní před projednání v zastupitelstvu.  

b) Druhou fází, která přímo navazuje na návrh rozpočtu je projednání a následné 

schválení. V České republice, jak již bylo zmíněno výše, návrh rozpočtu projednává 

zastupitelstvo obce. Při schvalování se zejména klade důraz na strukturu příjmů  

a výdajů. Pokud rozpočet nebude schválen před prvním dnem rozpočtového roku, 

obec má povinnost hospodařit s tzv. rozpočtovým provizoriem, které bylo vysvětleno 

v úvodních pojmech. Obec hospodaří s rozpočtovým provizoriem do té doby, dokud 

nebude schválen rozpočet obce. 

c) Po schválení rozpočtu se provádí tzv. rozpis rozpočtu, který musí být shodný se 

schváleným rozpočtem. Jeho součástí je sdělení závazných ukazatelů těm subjektům, 

které jsou povinny se jimi řídit. (např. rozpis neinvestičních výdajů celkem, mzdových 

prostředků, apod.). Ke změnám rozpočtu (upravuje § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech), které rovněž následují po etapě schvalování, dochází 

nejčastěji z těchto důvodů: [2], [18] 
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- Organizační změny: např. zřízení nové příspěvkové organizace rozhodnutím 

vyššího orgánu, 

- Metodické změny: např. cenové změny ovlivněné změnami právní úpravy 

regulovaných cen (cenová regulace), změna sazeb DPH, apod., 

- Věcné změny: např. zvýšení počtu plátců, vyšší počet osob žádajících o dávky atd. 

Změny rozpočtu se provádějí na základě tzv. rozpočtových opatření, která se číslují 

podle časového hlediska chronologicky od počátku roku. Rozpočtové opatření musí 

být rovněž schváleno před samotným použitím.  

Rozpočtovým opatřením jsou taková opatření, která mění závazné ukazatele rozpočtu 

dle úprav v rámci organizační, metodické nebo věcné změny v daném rozpočtovém 

období, a to těmi způsoby: [18], [14] 

a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem 

ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových 

příjmů a výdajů (např. přesuny z položky na položku), 

b) použití nových, rozpočtem nepředvídatelných příjmů k úhradě nových, rozpočtem 

nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu (např. přijetí dotace). 

 

Důležitá je zejména kontrola plnění rozpočtu, kterou provádí výkonné orgány obce 

během rozpočtového období. Výkonné orgány taktéž analyzují zdroje problému, 

navrhují a přijímají opatření, které by případné negativa v rozpočtovém hospodaření 

ovlivnily. Nejen v průběhu roku, ale i po skončení rozpočtového roku je nutná 

kontrola plnění rozpočtu, kdy se klade důraz především na analýzu hospodaření, 

analýzu příčin vzniku salda rozpočtu (kladný/záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji, tzn. 

přebytek, deficit, vyrovnaný rozpočet), a to by mělo vést ke zkvalitnění dalšího 

rozpočtového plánování. 

Po skončení roku se provádí nejen kontrola hospodaření, ale i sestavování tzv. 

závěrečného účtu obce, který musí obec vypracovat dle zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech a musí být zveřejněn na úřední desce minimálně 15 dní před 

projednáním v zastupitelstvu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu 

příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem  

a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů a dále součásti závěrečného 
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účtu jsou údaje o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu, rozpočtům obcí, krajů a dalším 

rozpočtům.  

Z toho vyplývá, že součástí závěrečného účtu mohou být údaje:  

- o objemu dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku, 

pohledávkách a závazcích ve třídění na kontrérní účty (např. software a studie, 

kulturní předměty, stavy pozemků, drobný hmotný majetek, majetkové účasti 

v osobách s rozhodujícím vlivem, dodavatelé, odběratelé, dlouhodobé poskytnuté 

zálohy, materiál na skladě apod.), 

-  o čerpání rozpočtu obce, jakožto rozdělení příjmů a výdajů na daňové, nedaňové, 

kapitálové a přijaté transfery (např. daň z příjmu fyzických osob ze závislé 

činnosti, objem místních poplatků, poplatky za komunální odpady, přijaté sankční 

platby za pokuty z dopravy, přijaté dotace, výdaje v rámci požární ochrany  

a bezpečnosti pořádku, apod.) 

- týkající se rozpočtových opatření, které zvyšují rozpočet dle sumy zvýšených 

příjmů a výdajů, 

- o zřizování peněžních fondů obce, které obec má právo zřizovat podle zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy zdrojem 

fondů jsou zejména přebytky finančních prostředků z minulých let, příjmy 

běžného roku, které nebudou využity v běžném roce. Finanční fondy jsou obsahem 

rozpočtu obce. (může se jednat například o tyto fondy: sociální, ze kterého je 

hrazen příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na 

sport a kulturu; fond oprav a údržby, kdy jde zejména o výdaje spojené s opravou 

budov), 

- o hospodaření příspěvkových organizací (např. knihovna, mateřská škola, základní 

škola apod.). 
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3.5 Příjmy a výdaje obecních rozpočtů 

Vnitřní část obecních rozpočtů tvoří hlavně příjmy a výdaje, jak již bylo řečeno výše, 

popř. obecní rozpočet může obsahovat peněžní fondy, které obec má právo vytvářet (ale 

nemusí) a další finanční operace. 

3.5.1 Příjmy obecních rozpočtů 

Příjmy obecních rozpočtů dělíme na základě několika hledisek. V obecné rovině se 

příjmy rozdělují na příjmy daňové a vlastní příjmy nedaňové. Rozdělit se dají i podrobněji a to 

na příjmy běžné (tvoří je příjmy daňové, nedaňové, vlastní, návratné, nevratné) a příjmy 

kapitálové (rovněž je můžeme rozdělit na příjmy vlastní a nevratné, návratné neboli 

transfery). [4] 

Schéma č. 5: Rozdělení příjmů rozpočtu obce 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní pracování – údaje převzaty z Pařízková, 2008 

 

a) Daňové příjmy, jsou příjmy, které se podílejí nejvyšším procentem na celkových 

příjmech. Představují tedy základ příjmů a jsou charakteristické svou periodičností  

i povinností, kterou předepisují zákony. Do místních rozpočtů by měly směřovat 

takové daně, které jsou z pohledu výnosnosti obce stabilní, a které zabezpečují co jak 

nejmenší daňový únik.  

Nejvyšší zastoupení mezi daňovými příjmy mají daně z příjmů fyzických osob, 

právnických osob a daň z přidané hodnoty (na daňových příjmech obce se mohou 

podílet až jednou polovinou).  

Příjmy obecních 
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Dalším typem daní přímých, které bezesporu tvoří každý obecní rozpočet a jsou 

nejdéle využívaným typem daní v historii, jsou daně majetkové. [4] 

3.5.2 Majetkové daně 

 I když charakteristika majetkových daní byla popsána výše v kapitole věnující se dani 

z nemovitých věcí, bylo by dobré věnovat několik slov majetkovým daním ve vztahu 

k rozpočtu obce. Ačkoliv podíl majetkových daní představuje pouze několik málo procent na 

celkových daňových příjmech, jejich význam je stále důležitý z důvodu dlouhodobé stability, 

která je charakteristická pro majetkové daně. Výši majetkových daní, tím samozřejmě vyšší 

procento podílů na příjmech obce může obec, i když poměrně málo, ovlivňovat například již 

zmíněným místním koeficientem u nemovitostí (pokud by obec manipulovala s místním 

koeficientem, tím by se nejen v konečné fázi zvýšila daň pro občany, ale i podíl na celkových 

daňových příjmech by byl výrazně vyšší).  

Majetkové daně jsou rovněž daně, u kterých zpravidla nehrozí daňový únik, tímto je stabilita 

potvrzena, a výnos z majetkových daní se přesouvá pouze do rozpočtu té obce, do kterého má 

plynout (je to logické, neboť například u daně z nemovitostí se výnos ze zdaněné nemovitosti 

vrací do rozpočtu té obce, kde se nemovitost nachází). [5] 

3.5.3 Důchodové daně  

 Důchodové daně, tak jako majetkové, patří do skupiny daní přímých, tzn. poplatník 

má povinnost daň odvést. Poplatník daně je v mnoha případech roven plátci daně (např. za 

zaměstnance odvádí daň zaměstnavatel, daň počítána na základě zvláštní sazby = daň 

z úročených vkladů odvedená bankou). Do důchodových daní řadíme daně z příjmů (jak 

fyzických tak i právnických osob). [5] 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, předmětem daně z příjmů fyzických osob 

jsou příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, z podnikání a jiné samostatné výdělečné 

činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu a příjmy ostatní. Právnická osoba, jejímž 

předmětem daně jsou veškeré příjmy (výnosy), může ovlivnit velikost daně ve formě např. 

odpočitatelných položek, tím se daňový výnos obce bude snižovat. [3] 

Důchodové daně tvoří nejvyšší podíl na daňových příjmech obce, ale obec nemá možnost 

daňový výnos ovlivnit. Obec by se měla pokusit např. vytvářet nové pracovní příležitosti, tím 

se bude zvyšovat daňový výnos. [4] 
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3.5.4 Místní poplatky 

Vedle důchodových a majetkových daní stojí i tzv. místní poplatky, které nezaujímají 

značné procento v celkových daňových příjmech obce a taky záleží na obci, které místní 

poplatky na svém území zavede (jsou fakultativní). Na rozdíl od daně z nemovitých věcí, má 

obec daleko vyšší pravomoci při ovlivňování např. sazeb (mohou být pevné, procentní) nebo 

osvobození. Je však nutné, aby obec nepřekročila zákonem stanovené hranice zákona  

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. [6], [17] 

Za místní poplatky odpovídá ta obec, která je zavedla (spravuje a vybírá). Detaily ke 

konkrétním poplatkům jsou uveřejněny v obecně závazné vyhlášce. Nejtradičnějším 

poplatkem, který obec může zavést je poplatek ze psů (poplatníkem je potom držitel psa).  

Dalšími poplatky jsou: [17] 

-  poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

-  užívání veřejného prostranství (užívání veřejného prostranství za účelem umístění 

reklamních zařízení, skládek, cirkusů, apod.),  

- za komunální odpady, atd. 

 

b) Příjmy nedaňové, jsou příjmy, které tvoří ne tak velkou skupinu příjmů jako daňové, 

ale jejich podíl na celkových příjmech obce je značný. Mezi vlastní nedaňové příjmy 

obce zejména patří: [4] 

 

1. příjmy za správní úkony (správní poplatky) dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, kdy výše poplatku je zpravidla zákonem stanovená a obec nemůže ovlivnit 

jejich výši. Jde například o tyto poplatky: poplatek za nahlédnutí do matriční knihy, 

ohlášení změny trvalého pobytu, výpis z katastru nemovitostí, apod. [19] 

2. příjmy z vlastního podnikání, kde zejména patří příjmy z pronájmů popř. prodeje 

obecního majetku. Obec by měla provést finanční analýzu (co je pro obec výhodnější) 

a na základě této analýzy se potom rozhodnout, zda je lepší majetek obce prodat (tím 

získá obec jednorázový příjem do rozpočtu) nebo pronajmout (obec získává příjmy 

pravidelně a v předem stanovené výši), a to jak z krátkodobého tak i dlouhodobého 

hlediska. Tržní cenu majetku při prodeji vytváří především účel využití majetku 
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(podnikání, orná půda, stavební pozemek, atd.) a v jak perspektivní lokalitě se objekty 

nacházejí.  

3. příjmy z mimorozpočtových fondů obce, které obce mohou tvořit, když budou nuceny 

použít finanční prostředky z fondu rezerv pro nahodilé události jako je hrozící schodek 

rozpočtu nebo pro financování neplánovaných potřeb. 

3.6 Výdaje obecních rozpočtů 

 Výdaje tvoří nezastupitelnou část obecního rozpočtu, je ale důležité, aby obec utrácela 

(investovala) pouze tolik peněžních prostředků, kolik jich má k dispozici. Obec vynakládá své 

peněžní prostředky z rozpočtových příjmů minulého roku, běžného roku nebo popř. 

finančních fondů, pokud je tvoří (ale nemusí). 

V obecné rovině se výdaje obecních rozpočtů člení na základě toho, kam výdaje z rozpočtů 

směřují: doprava, školství, kultura, zemědělství, apod. Z hlediska obecného členění, lze 

výdaje obecních rozpočtů rozdělit i podrobněji dle rozpočtového plánování. 

 

Schéma č. 3.6: Rozdělení výdajů rozpočtu obce 

 

 

 

  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z Pařízková, 2008 

 

1. Výdaje plánované jsou výdaje, kdy obec zná důvod použití a v jaké výši bude 

investice uskutečněna (např. koupě nových zemědělských strojů, rekonstrukce školy, 

apod.), 
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2. výdaje neplánované jsou výdaje, kdy obec v daném okamžiku nemá naplánovanou 

jejich výši, tedy neví, jak velká investice bude uskutečněna, na jaký účel, v jakém 

časovém horizontu a mohou nepříznivě ovlivnit rozpočet obce (např. živelné 

katastrofy, daňové nedoplatky, atd.). 

 

V neposlední řadě lze výdaje obecních rozpočtů rozdělit způsobem, který byl uveden  

u příjmů obecních rozpočtů: na výdaje běžné (pravidelně se opakující výdaje v běžném roce), 

výdaje kapitálové (zejména zde hraje roli investiční hledisko a jednorázové použití), výdaje 

nenávratné (nákup zboží, hmotného majetku, materiálu, splátka úroků z půjček, platby daní, 

apod.), výdaje návratné (jsou výdaje, kdy obec předpokládá v budoucnosti jejich návratnost, 

tedy jde o výdaje typu investic do cenných papírů, vklady na terminovaných účtech). [4] 
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4 Modelové případy vlivu daně z nemovitých věcí na rozpočet 

obce 

Praktická část práce je zaměřena na konkrétní modelaci vlivu daně z nemovitých věcí 

na daňové příjmy obce. Úvodem této časti je provedena charakteristika územně 

samosprávného celku Frýdlantu nad Ostravicí včetně jeho rozpočtu. Následně jsou 

rozpracovány významné konstrukční prvky daně z nemovitých věcí včetně doporučení. 

4.1 Město Frýdlant nad Ostravicí 

Frýdlant nad Ostravicí je podhorským městem v Moravskoslezském kraji, které se 

rozkládá kolem řeky Ostravice pod Lysou horou. Ve starých dochovaných textech se můžeme 

setkat s názvy „Vriedelanth“ nebo taky „Friedland“. Město sousedí s obcemi Pržno, 

Metylovice, Malenovice, Lhotka, Janovice, Pstruží, Čeladná a Ostravice. V městě s katastrální 

výměrou 2.228 ha, které má tři části: Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, Lubno, žije 9.801 

obyvatel.  

 

Pro analýzu a modelové případy vlivu daně z nemovitých věcí na daňové příjmy obce jsou 

zvoleny nejen data za rok 2014 (plán rozpočtu), ale modely také pracují s roky předešlými. 

Tato období byla vybrána záměrně z důvodu dostupnosti všech podkladů z Městského úřadu 

ve Frýdlantu nad Ostravicí a rovněž podkladů dostupných z webových stránek města, na 

kterých jsou závěrečné, popř. plánované návrhy rozpočtů veřejně přístupné. 

 

4.2 Rozpočet obce a jeho složení 

Ačkoliv byla problematika skladby rozpočtu popsána v teoretické části, je nezbytné 

představit a popsat položky rozpočtu (zejména v oblasti příjmové). Příjmová část rozpočtu 

Frýdlantu nad Ostravicí je rozdělena do několika úrovní, a to: 

 

 příjmy běžné, které jsou tvořeny daňovými, nedaňovými příjmy, 

 kapitálové příjmy, 

 přijaté transfery + převody do peněžních fondů (fondy obec může, ale nemusí 

zřizovat podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů; záleží tedy na uvážení obce, jestli je fond přínosem nebo není). 
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Obecní rozpočet v oblasti přijatých transferů dále rozděluje na skupiny: 

 

 neinvestiční transfery, kde spadají např. přijaté transfery v rámci souhrnného 

dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města na výkon státní správy  

a příspěvek na školství, pro zabezpečené městské knihovny nebo pro výsadbu 

zpevňujících dřevin, apod., 

 investiční transfery spravují oblasti přestavby základní školy na mateřskou školu, 

výstavbu chodníků, cyklotras, atd., 

 ostatní neinvestiční transfery, které jsou poslední skupinou přijatých transferů, 

zahrnují oblast činnosti lesního hospodáře, centrálního registru vozidel, program na 

základních školách za účelem prevence proti rizikovému chování, apod. 

 

Pokud je z přehledu příjmů a výdajů zřejmé, že obec uskutečňuje převody do fondů, potom 

fondy taky zřizuje dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

účelově. Obec může zřizovat peněžní fondy i bez účelového určení. Počet stávajících fondů se 

může změnit. Ze závěrečného účtu a plánovaných rozpočtů za zkoumané roky (2012-2014 

včetně) je patrné, že jsou založeny dva peněžní fondy a to: 

 

1. sociální fond, který je určen pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva 

Frýdlantu nad Ostravicí. Ze sociálního fondu se hradí: příspěvek na rekreaci, sport, 

kulturu a další služby, příspěvek na stravování, dary při životních a pracovních 

výročích, příspěvek na penzijní připojištění a ostatní výdaje fondu, 

2. fond oprav a údržby bytového domu ul. Školní, který je tvořen za účelem financování 

nákladů spojených s údržbou a opravami společných částí budovy a pozemků 

bytových domů v ulici Školní. 

 

Mezi běžné daňové příjmy obec zahrnuje zejména daně z příjmů jak fyzických, tak  

i právnických osob, příjmy z poplatků, např. nejběžnějším poplatek ve všech obcích v České 

republice a Frýdlantu nad Ostravicí nevyjímaje je poplatek ze psů, dále daň z nemovitých 

věcí, příjmy z loterií a obdobných her, atd.  

 

Na druhou stranu skupina nedaňových příjmů je řešena detailněji. Příjmy jsou rozdělené 

do oblastí, ze kterých přicházejí, např. oblast bydlení, komunální služby a územní rozvoj 

eviduje příjmy z nájmu pozemků, ze zřízení věcných břemen a z nájmu movitého majetku. 



39 
 

Oblast škol zaznamenává příjmy ze stravného od cizích strávníků, apod. Takovým způsobem 

jsou rozpracovány všechny oblasti rozpočtu, které se mohou zavádět nebo rušit v závislosti na 

konkrétní potřebě. 

V neposlední řadě v závěrečném/plánovaném účtu nalezneme kapitálové příjmy, které 

jsou rovněž rozděleny do oblastí: např. oblast bydlení, komunální služby a územní rozvoj 

eviduje o příjmech z prodeje pozemků nebo z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí. 

Naproti příjmům zaujímají postavení výdaje, ty jsou členěny obdobným způsobem jako 

příjmy, tj.: 

 

 výdaje běžné, 

 výdaje kapitálové. 

 

Je důležité upozornit na skutečnost, že jednotlivé položky příjmů, popř. výdajů a jiných 

položek se v závislosti na konkrétních letech mohou v budoucnu měnit (např. tvorba 

peněžních fondů, kategorie daňových/nedaňových/kapitálových příjmů, apod.) 

 

Struktura příjmové strany (běžné, kapitálové, přijaté transfery + převody do fondů) je ve 

všech zkoumaných letech stejná. Změny se týkají pouze ve velikosti objemu přijatých 

peněžních prostředků za jednotlivé oblasti. Přehled jak v peněžním, tak v procentuálním 

vyjádření je znázorněn v následující tabulce č. 6. 

 

Tabulka č. 4.6:  Přehled plánovaných daňových příjmů obce za rok 2014 a 2013  

Rok 2014 2013 

Částka; % podíl na celkových příjmech v tis. Kč v % tis. Kč v % 

Položka - - - - 

Daň z příjmů FO ze ZČ 19.600 19,23 19.600 19,63 

Daň z příjmů FO ze SVČ 1.200 1,12 2.000 2,00 

Daň z příjmů FO zvláštní sazba 2.000 1,96 2.000 2,00 

Daň z příjmů právnických osob 18.000 17,66 17.700 17,73 

Daň z přidané hodnoty 39.000 38,27 35.500 35,55 

Poplatek za znečištění ovzduší 1 0,001 3 0,003 

Odvody za odnětí zemědělské půdy 10 0,01 3 0,003 
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Odvody za odnětí lesní půdy 1 0,001 15 0,02 

Poplatek za komunální odpad 6.400 6,28 6.400 6,41 

Poplatek ze psů 140 0,14 140 0,14 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 40 0,04 40 0,04 

Poplatek za užití veřejného prostranství 20 0,02 20 0,02 

Poplatek ze vstupného 15 0,01 15 0,02 

Poplatek z ubytovacích kapacit 60 0,06 60 0,06 

Odvody z loterií a podobných her 100 0,1 50 0,05 

Příjmy za zkoušky řidičských oprávnění 320 0,31 300 0,30 

Odvody z výherních hracích přístrojů 1.000 0,98 2.000 2,00 

Správní poplatky 3.500 3,43 3.500 3,51 

Daně z nemovitých věcí 10.500 10,30 10.500 10,52 

Daňové příjmy celkem 101.907 - 99.846 - 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

Tabulka č. 6 pracuje pouze s plánovanými daňovými příjmy za rok 2014 a 2013, 

nikoliv s údaji skutečného plnění, protože závěrečný účet pro rok 2013 v okamžiku 

zpracování nebyl vyhotovený a závěrečný účet pro rok 2014 bude vytvořený až v roce 

následujícím, tj. v roce 2015.  

 

Z výše znázorněné tabulky je zřejmé, že podstatnou část a taky nejvyšší podíly na celkových 

daňových příjmech zaujímají jednak položky daně z příjmů (fyzických/právnických osoby)  

a taky položka daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Hodnota DPH je v obou letech 

prakticky totožná, tvoří 35 % a 38 % podíl na celkových příjmech, tj. 39.000 tis. Kč v roce 

2014 a 35.500 tis. Kč v roce 2013. Velikost daní z příjmů v celkovém součtu dosahuje 

hodnoty 40.800 tis. Kč pro rok 2014 a 41.300 tis. Kč pro rok 2013, což představuje více jak 

třetinový podíl na celkových daňových příjmech.  

 

Daň z nemovitých věcí zabezpečuje v obecním rozpočtu podstatnou výši, i když ne ta 

vysokou v porovnání s DPH nebo daněmi z příjmů. V roce 2014 i v roce 2013 se očekává 

výběr této daně ve stejné úrovni, tj. 10.500 tis. Kč, lépe řečeno podíl na celkových daňových 

příjmech obce má být ve výši přes deset procentních bodů. Skutečné plnění se bude od 

plánovaného plnění lišit v řádech několika procent: skutečná hodnota by měla mít stoupající 
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tendenci, nikoliv klesající. Pokud by suma daně z nemovitých věcí klesala, znamenalo by to, 

že došlo například k živelné pohromě a obec osvobodila od daně ty poplatníky, jejichž 

majetek je živelnou pohromou zasažený. Z tohohle pohledu pak dojde nejen ke snížení 

daňového příjmu, ale taky bude klesat možnost obce spravovat finanční prostředky pro 

odstranění škod, popř. obnovu zasaženého majetku. Obce by právě měly vytvářet opatření, 

např. fondy, do kterých budou přitékat finanční prostředky pro případ nečekané, nahodilé 

situace. Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období k žádné mimořádné situaci v obci 

nedošlo, dá se předpokládat, že naopak příjem z daní bude vyšší a tím i větší celkové příjmy 

do obecního rozpočtu. Ke stoupající tendenci dochází například výstavbou nových rodinných 

domů a jejich příslušenství, obhospodařování nové/či rozsáhlejší zemědělské plochy, převod 

státních nemovitostí do soukromého vlastnictví, rozvíjení podnikatelských aktivit a taky méně 

populární, ale účinnou alternativou, kterou je změna některých koeficientů, popř. zásah do 

zákona o dani z nemovitých věcí jako takového. 

 

Následující tabulka daňových příjmů, která se vztahuje k roku 2012, pracuje i s daty 

skutečného plnění. Jak již bylo uvedeno výše, tabulka pro roky 2013 a 2014 nepracuje a ani 

pracovat nemůže se skutečným plněním z důvodu nevyhotovení závěrečných účtů k datu 

zpracování.  

 

Tabulka č. 4.7: Přehled plánovaných a skutečných daňových příjmů za rok 2012 

Plán; skutečnost; plnění Plán Skutečnost Plnění 

Částka; % podíl; % plnění v tis. Kč tis. Kč v % 

Položka - - - 

Daň z příjmů FO ze ZČ 15.000 17.375,4 115,8 

Daň z příjmů FO ze SVČ 1.200 1.350,2 112,5 

Daň z příjmů FO zvláštní sazba 1.100 1.751,3 159,2 

Daň z příjmů právnických osob 15.716,1 17.502,1 111,9 

Daň z přidané hodnoty 34.500 34.367,8 99,6 

Poplatek za znečištění ovzduší 2 4,5 225,0 

Odvody za odnětí zemědělské půdy 5 2,4 48,0 

Odvody za odnětí lesní půdy 15 14,2 94,7 

Poplatek za komunální odpad 4.900 4.970,5 101,4 

Poplatek ze psů 140 152,2 108,7 
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Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 40 59 147,5 

Poplatek za užití veřejného prostranství 20 22,7 113,5 

Poplatek ze vstupného 15 34,8 232,0 

Poplatek z ubytovacích kapacit 60 59,5 99,2 

Odvody z loterií a podobných her 810,3 506,4 62,50 

Příjmy za zkoušky řidičských oprávnění 300 357,1 119,0 

Odvody z výherních hracích přístrojů 5.074 5.899,3 116,3 

Správní poplatky 3.500 3.496,9 99,9 

Ostatní odvody z vybraných činností 0 56 - 

Daně z nemovitostí 10.500 11.123,7 105,9 

Daňové příjmy celkem 92.897,4 99.106,0 106,7 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

Na rozdíl od tabulky č. 6, tabulka č. 7 zobrazuje nejen plán daňových příjmů pro rok 

2012, ale i skutečné plnění. Skutečnost se zjišťuje až v roce následujícím po roce, ve kterém 

byl sestaven plán, tzn., že skutečné plnění bylo vyhotovené až v roce 2013. Plánovaný 

rozpočet se sestavuje na základě příjmů a výdajů roku minulého (v tomto případě dle 

skutečnosti za rok 2011). 

 

Celkové daňové příjmy Frýdlantu nad Ostravicí činily 99.106,0 tis. Kč., což je o 6.208,6 tis. 

Kč více než předpokládal plánovaný rozpočet. Vzhledem k „častému“ zvyšování daní a 

poplatků je pravděpodobné, že se bude v konečné fázi rozpočet každý rok navyšovat.  

 

Ačkoliv položka daně z nemovitých věcí dosahuje ve všech zkoumaných letech stejné 

hodnoty, tj. 10.500 tis. Kč (pro plán), ve skutečnosti se výběr této daně nepatrně zvýší  

a plnění přesáhne hodnotu sta procent. Jak bylo zmíněno výše, tento jev je na místě a obec by 

se měla snažit získat na dani z nemovitých věcí co nejvíce peněžních prostředků v rámci 

svých pravomocí a možností. Na konkrétních modelových případech bude ukázáno, jaký vliv 

na rozpočet (lépe řečeno daňových příjmů, popř. celkových příjmů) bude mít zvyšování nebo 

naopak snižování zavedených koeficientů, úplné zrušení daně z nemovitých věcí nebo taky 

posílení pravomocí obcím, tak aby výběr daně byl co nejefektivnější a vyhovoval potřebám 

obce. 
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4.3 Obec a její pravomoci v oblasti daně z nemovitých věcí 

V teoretické části věnující se daní z nemovitých věcí bylo poukázáno na fakt, že obec 

jakožto výhradní příjemce této daně nemá zdaleka tak rozsáhle pravomoci a možnosti při 

ovlivňování daně z nemovitých věcí, na rozdíl od jiných sousedních států, jejichž kompetence 

při správě jsou podstatně vyšší (zásah do základu daně nebo samotné sazby). Otázkou však 

zůstává, zda by se pravomoci v ovlivnění daně měly zvýšit, byť celostátní příjmy či příjmy 

obce Frýdlantu nad Ostravicí z daně z nemovitých věcí každoročně stoupají. 

 

Jakými pravomocemi obec tedy disponuje, pokud její možnosti jsou natolik omezené, 

že nemá možnost získání daně zefektivnit: obec formou obecně závazné vyhlášky ovlivňuje 

koeficient polohové renty nebo-li koeficient podle počtu obyvatel, zavádí obecní koeficient 

(koeficient 1,5, který zavést může a nemusí), místní koeficient a v neposlední řadě možnost 

obce zavést osvobození při zasažení živelnou pohromou nebo na vybrané zemědělské 

pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady a travní porosty, pokud obec takto učiní 

obecně závaznou vyhláškou s příslušným parcelním číslem a katastrálním místem, ve kterém 

tyto pozemky leží). [16] 

 

V následující podkapitole je představen souhrn všech možných koeficientů, které obec 

Frýdlant nad Ostravicí může zavést, zvýšit, snížit nebo zcela vypustit. Pro snazší orientaci 

v problematice daně z nemovitých věcí by bylo na místě taky rozepsat jednotlivé druhy 

pozemků, staveb a jednotek dle příslušných kódových označení A-Z (viz. Příloha č. 1) 

 

4.3.1 Přehled zavedených koeficientů  

Faktor, který má vliv na příjem z daně z nemovitostí je zákon jako takový. Podle 

zákona o dani z nemovitých věcí i pro rok 2014 stále platí, že obec Frýdlant nad Ostravicí 

používá při výpočtu daně: [16] 

 

 koeficient podle počtu obyvatel, kterým se násobí základní sazba daně 

z pozemků a ze staveb a jednotek. Obec stanovila koeficienty platné pro 

jednotlivé části územního obvodu dle obecně závazné vyhlášky, 

 místní koeficient 2, 

 obecní koeficient 1,5. 
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Pro snadnější orientaci jsou všechny zavedené koeficienty znázorněné v tabulkách č. 8 – 10. 

Tabulka č. 4.8: Přehled koeficientů pro pozemky platných k 1. 1. 2014  

Katastrální území Druh pozemku Koeficient § 6 
Místní koeficient  

§ 12 

Frýdlant nad Ostravicí F 1,6; 1,4; 1,0 2 

Nová Ves F 1,4; 1,0 2 

Lubno F 1,0 2 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

Prvním předpokladem pro správné navýšení základní sazby daně (což samozřejmě 

vede ke zvýšení daňové povinnosti a zvýšení daňového příjmu obce) dle zákona o dani 

z nemovitých věcí je uvědomit si jaký koeficient patří pro pozemky a jaký koeficient platí 

naopak pro stavby a jednotky. Tabulka č. 8 pracuje s koeficienty pro pozemky a to podle 

počtu obyvatel (též tzv. polohová renta), který je zaveden ve třech hodnotách:1,6; 1,4 a 1,0  

a koeficientem místním, přičemž ho obec zavedla dle obecně závazné vyhlášky, dle něho se 

násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo 

jednotek, popřípadě jejich souborů, ve výši 2. Rovněž z tabulky č. 8 je zřejmé, že obec 

pracuje najednou hned se třemi koeficienty dle počtu obyvatel. V tomto případě je namístě 

otázka, zda obec může zavést tři koeficienty vztahující se k jednomu katastrálnímu území. 

Ano, pro jednotlivé části obce dle zákona o dani z nemovitých věcí, může. Jednotlivé části 

katastrálního území jsou zakresleny v katastrální mapě, pro tyto účely postačí jednoduché 

schéma. 

 

Schéma č. 4.7: Části katastrálního území Frýdlantu nad Ostravicí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní pracování – údaje převzaty z  městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

        

Katastrální území Frýdlant 

nad Ostravicí 

Katastrální území Lubno 

Katastrální území Nová Ves 

Část „Centrum“ 

Část „Vyhlídka“ a 

„Kamenec“ 

Ostatní části 

katastrálního území 

Část „Kolonie“ a 

„Kamenec“ 

Celé území Ostatní části 

katastrálního území 
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Tabulka č. 4.9: Přehled koeficientů pro stavby platných k 1. 1. 2014 

Katastrální území 
Druh stavby a 

jednotky 
Koeficient § 11 

Místní koeficient  

§ 12 

Frýdlant nad Ostravicí H, I, R, Z 1,6; 1,4; 1,0 2 

Nová Ves H, I, R, Z 1,4; 1,0 2 

Lubno H, I, R, Z 1,0 2 

Zdroj: vlastní pracování – údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

Druhou tabulkou, která zachycuje data v podobném smyslu jako tabulka č. 8, je 

tabulka č. 9. Na rozdíl od předcházející tabulky, která zachycovala údaje vztahující se 

k pozemkům, tabulka č. 9. obsahuje koeficienty, které se váží ke stavbám a jednotkám. Již na 

první pohled je patrné, že koeficienty podle počtu obyvatel mají významně širší uplatnění. 

Násobí se jimi základní sazby daně čtyř druhů nemovitostí
13

: budovy obytných domů, 

budovy, které tvoří příslušenství k obytným domům, jednotky k bydlení (byty) a ostatní 

jednotky. Místním koeficientem se navyšuje výsledná daňová povinnost u všech staveb a 

jednotek
14

 hned dvakrát.  

 

Tabulka č. 4.10: Přehled obecního koeficientu 1,5 pro jednotlivé druhy staveb 

Katastrální území Druh stavby a jednotky Koeficient  
Místní koeficient  

§ 12 

Frýdlant nad Ostravicí J, K, M, N, L, S, T, V 1,5 2 

Nová Ves J, K, M, N, L, S, T, V 1,5 2 

Lubno J, K, M, N, L, S, T, V 1,5 2 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

V neposlední řadě je nutné poukázat na koeficient 1,5, který obec zavedla obecně 

závaznou vyhláškou již v roce 2000, přičemž platí doposud. Nemovité věci pod označením J, 

K, M, N, L, S, T, V podléhají koeficientu 1,5, dle něho se v celé obci násobí základní sazba, 

případně zvýšená podle § 11 odst. 3.
15

  

 

                                                           
13

 Objasnění označení nemovitostí A-Z je zachyceno v příloze č. 1. 
14

 Místním koeficientem se násobí výsledná daňová povinnost u nemovitostí typu C-Z. Označení H, I, R, 
Z v tabulce č. 9 se vztahuje zejména ke koeficientům podle počtu obyvatel. 
15

 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. 



46 
 

Do celkové sumy daně z nemovitostí zasahují koeficienty významným a podstatným 

způsobem. Nejen že se základní sazby mohou navýšit několikanásobně, ale i konečná daňová 

povinnost může vzrůst o stovky procent díky místnímu koeficientu. 

 

4.4 Výnosnost daně z nemovitých věcí Frýdlantu nad Ostravicí  

Ačkoliv v předchozích kapitolách věnující se rozpočtu obce, zejména jeho daňovým 

příjmům, je poukázáno na výši plánovaných příjmů z nemovitostí, popřípadě skutečné plnění 

v peněžních jednotkách, je nezbytné vzít v úvahu taky procentuální výtěžnost daně 

z nemovitostí, lépe řečeno, kolik procent z celkových příjmů daně z nemovitostí připadá na 

konkrétní nemovitost. Pohled na tuto situaci z procentuálního hlediska je významnější a podá 

daleko vyšší představu o tom, jaké nemovitostí nejvíce pro obec „vydělávají“ a rovněž lze na 

základě toho uvažovat o případných změnách, vylepšeních či hledat nové a lepší alternativy, 

které výběr daně zkvalitní a zároveň zefektivní.  

 

Následující tabulka č. 11 zobrazuje podíl daňového výnosu za jednotlivé druhy 

pozemků, staveb a jednotek. 

 

Tabulka č. 4.11: Výnosnost daně z nemovitých věcí v % 

Označení Nemovitost Výnos 

A Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 1,32 

B Trvalý travní porost 0,42 

C Hospodářský les 0,46 

D Rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0 

E Zastavěná plocha a nádvoří 1,02 

F Stavební pozemek 0,66 

G Ostatní plocha 3,74 

H  Budova obytného domu 11,52 

I Ostatní budova tvořící příslušenství obytného domu 1,15 

J Budova pro rodinnou rekreaci, budova rodinného domu sloužící 

k rekreaci 

6,59 

K Budova plnící doplňkovou funkci k budovám sloužící pro rodinnou 

rekreaci 

0,16 
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L Garáž vystavěná odděleně od budovy obytného domu 3,29 

M Zdanitelná stavba pro podnikání v zemědělství, prvovýrobě, lesním a 

vodním hospodářství 

1,47 

N Zdanitelná stavba pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, 

ostatní zemědělské výrobě 

37,17 

O Zdanitelná stavba pro ostatní druhy podnikání 11,01 

P Ostatní zdanitelná stavba 2,18 

R Jednotka sloužící pro bydlení (byt) 8,37 

S Jednotka sloužící k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a 

vodním hospodářství 

0 

T  Jednotka sloužící k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, 

energetice, ostatní zemědělské výrobě 

0 

U Jednotka sloužící pro ostatní druhy podnikání 0,51 

V  Jednotka užívaná jako garáž 1,17 

X Zpevněná plocha pozemku: zemědělská prvovýroba, lesní a vodní 

hospodářství, ostatní zemědělská výroba 

0,49 

Y Zpevněná plocha pozemku: průmysl, stavebnictví, doprava, energetika 7,30 

Z  Ostatní jednotka 0,01 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

Na základě tabulky č. 11 je evidentní, že nejvyšší výnos daně z nemovitostí „přinášejí“ 

stavby v oblasti podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě a energetice. Je to logické, 

neboť Frýdlant nad Ostravicí patří k městům s rozšířenou podnikatelskou aktivitou, ale taky 

na druhou stranu základní sazby daně u staveb pro oblast podnikání patří k těm „nejtvrdším“  

a taky záleží, k jaké podnikatelské činnosti nemovitosti slouží (průmysl, zemědělství, apod.). 

Nejen sazby, ale i další koeficienty samozřejmě přispívají k co největší daňové povinnosti 

podnikatelů či občanů a to znamená, čím více prvků pro úpravu sazeb, popřípadě výsledné 

daňové povinnosti, je součástí obecně závazných vyhlášek vydaných obcí, tím suma 

celkových daňových příjmů vzroste, ale i celkové příjmy obecního rozpočtu stoupnou. 

V tomto případě je vhodné si položit otázku, proč nemovitosti v oblasti podnikání nejsou 

daňově zatíženy stejně jako ostatní stavby, jednotky popř. pozemky například v oblasti 

zemědělství, které taky jistým způsobem spadá do podnikatelské aktivity. 
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Druhou a třetí významnou položkou zasahující do obecního rozpočtu jsou budovy 

obytných domů a jednotky sloužící k bydlení (byty). I v tomto případě se může zdát, že tento 

jev má racionální vysvětlení: čím větší mírou roste počet obyvatel obce, tím více přibývá 

počet obytných domů, bytů a jejich příslušenství a tím více stoupá příjem do obecního 

rozpočtu při neměnných základních sazbách a dalších koeficientů. Opak je však pravdou. 

Tento úkaz by mohl vzniknout, ale výjimečně při účelových investicích do budování měst  

a obcí například z důvodu vzniku nových průmyslových center (tím vznikne poptávka a 

nutnost vystavět nové domy, byty určené pro potenciální zaměstnance). Primární vliv do 

konstrukce daně u budov obytných domů a bytů má „zatím“ základní sazba daně, koeficient 

podle počtu obyvatel, nebo místní koeficient tak jako u staveb pro podnikatelskou činnost.  

 

Všechny další stavby, pozemky, jednotky se podílejí na celkové dani z nemovitostí 

v řádech několika procent. Pro lepší přehlednost je tabulka č. 11 přenesena do následujícího 

grafu. 

 

Graf č. 4.2: Výnosnost daně z nemovitých věcí dle typu nemovitostí A-Z 

 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

 Graf č. 2 zobrazuje rovněž totožnou situaci jako tabulka č. 11. Nejvýznamnější 

hodnota je ukryta pod písmenem N, tzn. zdanitelné stavby určené k podnikatelské činnosti 

v průmyslu, stavebnictví, dopravě a ostatní zemědělské výrobě. Na celkových daňových 
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příjmech z nemovitých věcí se podílí více než 35 %. Další významné položky byly 

zaznamenány u nemovitostí typu H, O, R, Y, byť ne v tak dominantní výtěžnosti: jejich 

hodnoty se pohybují v rozmezí 7,3 – 11,52 procentních bodů. 

  

4.5  Modelové případy  

Dle výše všech dostupných podkladů vyplývá, že pouze ekonomické důvody mají 

zásadní vliv na konstrukci daňové povinnosti poplatníka, ať už jde o občany nebo 

podnikatele, kteří přiznání k dani podají. Poměrně silnou roli ve struktuře daně z nemovitých 

věcí má de facto politické působení, lépe řečeno možnost rozhodovat o zásadních věcech, 

které tvoří podstatu daně z nemovitých věcí, tzn. předmět daně, sazba daně a další prvky. Je 

třeba si uvědomit, že právě občané „vybírají“ své představitele obce nebo města, aby mohli 

efektivně a účelově spravovat obecní rozpočet a pokud tito představitelé budou přispívat  

k zavádění mimo jiné obecně závazných vyhlášek, na základě kterých se výdaje občanů 

budou zvyšovat, potom je třeba se zamyslet nad tím, zda by bylo lepší v příštím volebním 

období provést obměnu stávajících členů. Na druhou stranu obec potřebuje dostatek 

finančních prostředků pro správu svého území. „Vysoká“ daň z nemovitých věcí, způsobená 

například zavedením vyššího místního koeficientu obecně závaznou vyhláškou, nemusí vždy 

znamenat nevýhodu. Obec může poskytnout svým občanům jakousi protihodnotu za to, že 

daň ochotně přiznají (například formou snížení poplatku za komunální odpady, tím se část 

finančních prostředků bezpochyby vrátí zpět majiteli nemovitosti, který daň odvedl, apod.)  

 

Cílem následujících modelových případů je tedy ukázat možné alternativy změn 

konkrétních konstrukčních prků daně (jak velký vliv na celkovou daň z nemovitostí bude mít 

vyšší nebo naopak nižší místní koeficient, zavedení koeficientu 1,5 pro vybrané druhy staveb 

a jednotek nebo naopak jeho úplné zrušení, apod.).  

 

4.5.1 Výnos daně z nemovitých věcí při změně obecního koeficientu 1,5 

 Již v teoretické části bylo upozorněno na fakt, že obec či město se může rozhodnout 

pro zavedení obecního koeficientu dle § 11/3
16

 pro stavby a jednotky typu J, K, L, M, N, O, S, 

T, U V. Následné nařízení obecní zastupitelstvo (městská rada) realizuje formou obecně 

závazné vyhlášky. Toto usnesení nemusí však platit pro všechny stavby a jednotky na území 

dané obce/města.  

                                                           
16

 Zákon č. 338/1992 Sb. 



50 
 

 

 Tabulka č. 12 pracuje s požadavkem ponechání koeficientu podle počtu obyvatel  

a místního koeficientu, ale na druhou stranu s částečným nebo úplným zrušením obecního 

koeficientu 1,5. Je vhodné upozornit na skutečnost, že koeficient polohové renty bude mít 

pouze hodnotu 1,6, a to hned z několika důvodu: 

 

 město Frýdlant nad Ostravicí vykazuje výnosy za jednotlivé druhy pozemků, 

staveb a jednotek A-Z v celkové výši. To znamená, že už nerozlišuje, kolik procent 

výnosů z dané nemovitosti připadá na koeficient 1,6, 1,4 nebo 1,0, 

 lepší vypovídací schopnosti. 

 

Vztah pro „Změna výnosnosti při změně obecního koeficientu 1,5“: 

 

    
  

  
      

 

 ZV= změna výnosnosti, 

 PV= původní výnos daně z nemovitostí pro daný ty nemovitosti před změnou, 

 PK= původní koeficient. 

 

Tabulka č. 4.12: Změna daňového výnosu při změně obecního koeficientu v roce 2014 

Typ nemovitosti Koeficient 1,5 
Výnos před změnou Výnos po změně 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

J NE 691,95 6,59 461,3 4,39 

K NE 16,8 0,16 11,2 0,11 

L NE 345,45 3,29 230,3 2,19 

M NE 154,35 1,47 102,9 0,98 

N NE 3.902,85 37,17 2.601,9 24,78 

O NE 1.156,05 11,01 770,7 7,34 

S NE 0 0 0 0 

T NE 0 0 0 0 

U NE 53,55 0,51 35,7 0,34 

V NE 122,85 1,17 81,9 0,78 
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Celkem - 6.443,85 61,37 4.295,9 40,91 

Změna - - - -2.147,95 -20,46 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

 V roce 2014 město Frýdlant nad Ostravicí počítá s celkovými daňovými výnosy 

z nemovitostí ve výši 10.500 tis. Kč při zanechání stávajících konstrukčních prvků daně. To 

znamená, že základní hodnoty, které tvoří podstatu daně, zůstanou nezměněny (místní a jiné 

koeficienty). Pokud by se městská rada usnesla o zrušení obecního koeficientu 1,5 na základě 

obecně závazné vyhlášky, obecní rozpočet by přišel o poměrné významnou část svých příjmů, 

tj. o více jak pětinu daňových příjmů z nemovitostí, lépe řečeno o 2.147,95 tis. Kč. Nejvyšší 

zastoupení v poklesu budou mít stavby a jednotky, které slouží k podnikatelské činnosti: 

v tomto případě zdanitelná stavba pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice 

a ostatní zemědělské výrobě (N) a zdanitelná stavba pro ostatní druhy podnikání (O). 

Rozpočet města tedy ztratí v součtu 1.686,3 tis. Kč. Na druhou stranu zanedbatelné změny 

nastanou u staveb a jednotek typu K a U, tj. snížení se promítne do daňových příjmů v řádech 

desetin procent. Pro lepší přehlednost je tabulka č. 12 přenesena do následujícího grafu. 

 

Graf č. 4.3: Promítnutí obecního koeficientu do daňových příjmů z nemovitostí v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

 Jednou z velkých výhod obcí a měst je, že může uvést v platnost obecně závaznou 

vyhlášku, podle které se koeficient 1,5 neuplatňuje pro všechny stavby a jednotky. Podstatou 

zůstává, že můžeme uvažovat například o zatížení staveb a jednotek, které slouží pouze 
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k podnikatelské činnosti a u ostatních nemovitostí koeficient zůstane zrušen. Tato myšlenka je 

koncipována v následující tabulce č. 13. 

 

Tabulka č. 4.13: Výnos daně z nemovitých věcí při zavedení obecního koeficientu  

u staveb a jednotek pro podnikatelskou činnost za rok 2014 

Typ nemovitosti Koeficient 1,5 
Výnos před změnou Výnos po změně 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Podnikání - - - - - 

M ANO 154,35 1,47 154,35 1,47 

N ANO 3.902,85 37,17 3.902,85 37,17 

O ANO 1.156,05 11,01 1.156,05 11,01 

S ANO 0 0 0 0 

T ANO 0 0 0 0 

U ANO 53,55 0,51 53,55 0,51 

Ostatní  - - - - - 

J NE 691,95 6,59 461,3 4,39 

K NE 16,8 0,16 11,2 0,11 

L NE 345,45 3,29 230,3 2,19 

V NE 122,85 1,17 81,9 0,78 

Celkem - 6.443,85 61,37 6.051,5 57,63 

Změna  - - - -392,35 -3,74 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

 Pomocní jednoduché obměny tabulky č. 12 dojde k opětovnému navýšení daňových 

příjmů do rozpočtu města tak, jak to zobrazuje  tabulka č. 13. Město Frýdlant nad Ostravicí 

v roce 2014 ztratí téměř 400 tis. Kč., tj. 3,74% daňových příjmů za předpokladu, že obecní 

koeficient bude platit pouze pro nemovitosti k podnikatelské činnosti. Podnikatelé sice na 

dani odvedou o polovinu více, ale občané ušetří významnou část svých peněžních prostředků. 

Pokud městská rada přistoupí pozitivně k této myšlence, musí vzít v úvahu fakt, že o část 

finančních prostředků samozřejmě přijde, byť ne v tak vysoké výši jako v předchozí situaci. 

Pro snazší představu je tabulka č. 13 znázorněna graficky. Pro výpočet tabulky č. 13 se 

použije stejný vztah jako v případě tabulky č. 12. 
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Graf č. 4.4: Výnosnost daně z nemovitých věcí při částečném zachování obecního 

koeficientu v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

4.5.2 Zastoupení a význam místního koeficientu pro rozpočet města 

 Význam místního koeficientu byl částečně popsán v teoretické části práce. Mnohé 

obce/města v České republice nepokládají koeficient za podstatný. K nechuti  zavedení 

místního koeficientu přispívají nejen politické důvody ale zejména daňové. Obec na jednu 

stranu může formou obecně závazné vyhlášky stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4, 

5, ale na druhou stranu musí respektovat požadavek zákona
17

 pro všechny nemovitosti 

s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů (A) a trvalých lesních porostů 

(B). Tato nabídka ze strany zákona je obcemi a městy téměř nepřijata. Dokazuje to fakt, že dle 

Českého statistického úřadu k 1. 1. 2013 koeficient zavedlo na základně obecně závazné 

vyhlášky pouze 8 %
18

 všech obcí v České republice, Frýdlantu nad Ostravicí nevyjímaje. 

Důležitost místního koeficientu je založena na jednoduchých výpočtech v následujících 

modelových případech. 

 

 Následující tabulka č 14. poskytuje představu o tom, kolik obcí v České republice 

vyhlásilo místní koeficient a v jaké hodnotě dle obecně závazné vyhlášky. 

 

  

                                                           
17

 §12 zákona č.338/1992 Sb. 
18

 http://financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/koef_mist_2013.xls. 
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Tabulka č. 4.14: Místní koeficient v České republice za rok 2013 a 2014 

Hodnota Počet obcí 
Počet obcí s 

koeficientem 

Hodnota koeficientu 

2 3 4 5 

2013 6.253 508 431 53 7 17 

2014 6.253 519 439 54 9 17 

Nárůst/úbytek 0 +11 +8 +1 +2 0 

% z celkového počtu 

obcí za 2013 (6253) 

- 
8,12 6,89 0,85 0,11 0,27 

% z celkového počtu 

obcí za 2014 (6253) 

- 
8,30 7,02 0,86 0,14 0,27 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z FS
19

 a MVCR
20

 

  

V roce 2014 nedošlo k nárůstu nových obcí na území České republiky, k 1. 1. 2014 je 

ale zaznamenán růst počtů obci, které koeficient 2, 3, nebo 4 nově zavedly. Lépe řečeno, 

k dvojnásobnému navýšení výsledné daně se nově přiklonilo osm obcí, trojnásobné navýšení 

daně podporuje pouze jedna obec, 400 % zvýšení daně považují za důležité dvě obce a ke 

koeficientu 5 se v roce 2014 hlásí stejný počet obcí, tak jako v roce 2013, tj. 17.  

 

4.5.3 Výnos daně z nemovitých věcí při změně místního koeficientu 

 Jak závratný převrat v daňových příjmech nastane pří snížení nebo zvýšení 

koeficientu, tzn. několikanásobnému násobení výsledné daně, je ilustrováno na jednoduchých 

praktických příkladech a to rovněž v rámci jednoho města Frýdlantu nad Ostravicí. Pro lepší 

přehlednost tabulky a grafické zpracování zobrazují výnosnost z pozemků odděleně od 

výnosnosti staveb a jednotek. Při výpočtech můžeme vzít v úvahu pouze pozemky, které 

nespadají do kategorie A, B
21

. Při výpočtech v tabulce č. 15 a 16 je vycházeno ze vstupních 

hodnot v příloze č. 4 a č. 5. 

 

  

                                                           
19

 http://financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/koef_mist_2014.xlsx. 
20

 http://mvcr.cz/soubor/databaze-obci-1-1-2014-xlsx.aspx. 
21

 §12 zákona č. 338/1992 Sb. 
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Vztah pro „Změna výnosnosti při změně MK“: 

 

    
  

  
             

 

 ZV= změna výnosnosti, 

 PV=  původní výnos daně z nemovitostí pro daný rok, 

 PK=  původní koeficient, 

 NK=  nový koeficient. 

 

Tabulka č. 4.15: Změna výnosnosti u nemovitostí typu C-G, X-Y při změně místního 

koeficientu, v tis. Kč 

Hodnota koeficientu 
Výnos celkem před 

změnou v tis. Kč 

Výnos celkem po 

změně v tis. Kč 

Změna oproti 

původní hodně (2) 

2 1.435,35 1.435,35 0 

3 1.435,35 2.153,03 +717,68 

4 1.435,35 2.870,70 +1.435,35 

5 1.435,35 3.588,38 +2.153,03 

Zdroj: vlastní zpracování - údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

 Tabulka č. 15 potvrzuje, že celkový výnos daně z nemovitostí u pozemků typu C-G, 

X-Y skokově roste při zvýšení místního koeficientu. Nejvyšší vzestup nastane při navýšení 

koeficientu z hodnoty 2 na hodnotu 5, tzn., že občané a podnikatelé zaplatí o 2.153,3 tis. Kč 

na dani více. „Nejméně“ pak městský rozpočet získá u trojnásobného násobení daňové 

povinnosti, tj. 717,68 tis. Kč. Jiná situace z hlediska výnosnosti je u staveb a jednotek, 

zejména ty, které slouží k podnikatelské činnosti. Pro lepší pochopení je tabulka č. 15 

zobrazena graficky. 
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Graf č. 4.5: Vývoj daně z nemovitostí u pozemků při obměně místního koeficientu  

 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

  

 Graf č. 5 zobrazuje totožnou situaci jako tabulka č. 15 a obecně vyjadřuje přímou 

úměrnou mezi zvýšením koeficientu a vývojem velikosti daně z nemovitých věcí, tzn., že čím 

vyšší hodnotou občané a podnikatelé budou násobit svou daňovou povinnosti z nemovitostí, 

tím více město na dani vybere. 

 

Tabulka č. 4.16: Změna výnosnosti u nemovitostí typu H-V a Z při změně místního 

koeficientu v tis. Kč 

Hodnota koeficientu 
Výnos celkem před 

změnou v tis. Kč 

Výnos celkem po 

změně v tis. Kč 

Změna oproti 

původní hodně (2) 

2 8.883,00 8.883,00 0 

3 8.883,00 13.324,50 +4.441,50 

4 8.883,00 17.766,00 +8.883,00 

5 8.883,00 22.207,50 +13.324,50 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

 Ve srovnání s tabulkou č. 15 je jasné, že stavby a jednotky „vydělávají“ do rozpočtu 

města daleko více než pozemky. Nejvyšší vzestup nastane samozřejmě při zavedení 

koeficientu hodny 5, to znamená, že město na daňových příjmech získá téměř jednou tak více 

než u místního koeficientu typu 2, tj. o 13.324,50 tis. Kč. Následně pomocí grafického 

zpracování, které rovněž jako u předchozího grafu č. 5, znázorňuje přímo úměrný vztah mezi 
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váhou koeficientu a velikostí daňových příjmů, kdy výsledkem je lineární funkce. Pro výpočet 

tabulky č. 16 se použije stejný vztah jako u tabulky č. 15 

 

Graf č. 4.6: Vývoj daně z nemovitostí u staveb a jednotek při obměně místního 

koeficientu 

 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

Je třeba si uvědomit, že město Frýdlant nad Ostravicí není zemědělskou oblastí, a tak 

daňové příjmy při násobení výsledné daně některým z místních koeficientů budou jiné v 

porovnání s městem, které má na svém území převážnou část nemovitostí typu A nebo B (na 

tyto pozemky se místní koeficient nevztahuje). Z toho vyplývá, že jednoduše nemůžeme 

porovnávat všechny města a obce mezi sebou, např. Frýdlant nad Ostravicí a Dolní 

Domaslavice, atd. 

 

4.5.4 Návrh řešení pro město Frýdlant nad Ostravicí 

Význam obecního koeficientu, místního koeficientu a koeficientu polohové renty má 

jasné daňové opodstatnění a lze na základě těchto koeficientů vypočítat a vyhledat řadu řešení 

jak obec může získat nové peněžní prostředky formou daňových výnosů do rozpočetu města. 

Pokud obec/město chce zvýšit sumu svých daňových příjmů, musí brát v potaz negativný 

daňový dopad do „příjmů“ svých daňových poplatníků, kterými jsou zejména občané 

obce/města. Tento negativní dopad, při maximálním navýšení místního koeficientu a zavedení 

a zvýšení ostatních koeficientů, může být ale kompenzován formou např. částečného nebo 

úplného zrušení poplatku za komunální odpady. Pro následující výpočty jsou zvoleny 
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stavby/jednotky města typu H-V, Z, a pozemky typu A-G. Nejvyšší podíl na celkové dani 

mají stavby a jednotky, tedy i změna při výpočtech je nejvýznamnější a je vycházeno z těchto 

předpokladů: 

 

 místní koeficient má nejvyšší možnou hodnotu 5 a platí pro všechny 

nemovitosti s výjimkou A, B, 

 obecní koeficient je určen pro stavby a jednotky typu J, K, M, N, O, S, U, V, 

 koeficient dle počtu obyvatel je zachován v původní hodnotě, 

 vstupní výnosy před změnou v tis. Kč, viz příloha č. 5. 

 

Vztah pro „Změna výnosnosti při změně obecního a místního koeficientu“: 

 

   

  
  
   

             

 

 NV=  hodnota nového výnosu v tis. Kč, 

 PV=  původní výnos nemovitosti v tis. Kč, 

 MK=  původní hodnota místního koeficientu, 

 OK1=  obecní koeficient 1,5 za předpokladu, že nebude uplatněn, 

 OK2=  obecní koeficient 1,5 za předpokladu, že bude uplatněn, 

 MKN=  hodnota nového místního koeficientu. 

 

Tabulka č. 4.17: Výnosnost daně z nemovitostí při změně významných koeficientů 

Typ nemovitosti 
Obecní 

koeficient 
MK 

Výnos před změnou v tis. 

Kč 

Výnos po 

změně v tis. 

Kč 

POZEMKY - - - - 

A NE NE 138,60 138,60 

B NE NE 44,10 44,10 

C NE 5 48,30 120,75 

D NE 5 0 0 

E NE 5 107,10 267,75 

F NE 5 69,30 173,25 
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G NE 5 392,70 987,75 

Celkem - - 800,10 1732,20 

Změna - - - +932,10 

STAVBY/JEDNOTKY - - - - 

H NE 5 1.209,60 3.024,00 

I NE 5 120,75 301,88 

J ANO 5 691,95 1.729,88 

K ANO 5 16,8 42,00 

L NE 5 345,45 575,75 

M ANO 5 154,35 385,88 

N ANO 5 3.902,85 9.757,13 

O ANO 5 1.156,05 4.335,19 

P NE 5 228,90 572,25 

R NE 5 878,85 2.197,13 

S ANO 5 0 0 

T NE 5 0 0 

U ANO 5 53,55 200,81 

V ANO 5 122,85 307,13 

Z NE 5 1,05 2,63 

Celkem - - 8.883,00 23.431,66 

Změna - - - +14.548,66 

Celkem za nemovité věci - - 9.683,10 25.163,86 

Změna za nemovité věci - - - +15.480,76 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

Pokud si město stanoví jako prioritu, aby na dani vybrali co nejvíce, musí zasáhnout 

do koeficientů, které jsou „hlavní“ složkou výnosnosti u všech staveb a jednotek, tzn. stavby a 

jednotky sloužící k podnikatelské činnosti a všechny ostatní, které mají ve vlastnictví občané 

města popř. rekreanti. Případné navýšení daňové povinnosti bude kompenzováno poplatkem 

za komunální odpady. Městský rozpočet počítá pro rok 2014 s daňovým příjmem 

z komunálních odpadů ve velikosti 6.400 tis. Kč, viz tabulka č. 6. 
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Původní hodnota koeficientu podle počtu obyvatel v tabulce č. 17 je neměnná (pro 

účel modelového příkladu) v kategorii 1,6. Na druhou stranu obecní koeficient 1,5 platí pro 

nemovitosti J, K, M, N, O, S, U, V s tím, že byl nově zavedený u zdanitelných staveb pro 

ostatní druhy podnikání (O) a jednotky pro ostatní druhy podnikání a na druhou stranu 

zrušený u garáží (L). Místní koeficient je zvýšen z hodnoty 2 na hodnotu 5. Na základě této 

obměny došlo k významnému skoku daňových příjmů. Výnosnost staveb a jednotek narostla 

téměř trojnásobně, tj. o 14.548,66 tis. Kč více na 23.431,66 tis. Kč. Na této změně se primárně 

podílejí zdanitelné stavby k podnikání (N), byty (R), stavby k ostatním druhům podnikání 

(O), budovy obytných domů (H), v součtu dosahuje změna velikosti 12.166,1 tis. Kč. U 

pozemků, v porovnání se stavbami a jednotkami, je zavedení koeficientů téměř nepodstatné. 

Zvýšení daňových příjmů se projeví de facto u pozemků typu C-G díky místnímu koeficientu, 

tj. o 932,10 tis. Kč více do rozpočtu města.  Tabulka č. 17 je zpracování do grafu č. 7. 

 

Graf č. 4.7: Vývoj výnosů daně z nemovitostí při změně významných koeficientů  

 

Zdroj: vlastní zpracování – údaje převzaty z městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

 Pokud by tedy městská rada uvažovala o výrazném navýšení daně z nemovitých věcí, 

tj. o 15.480,76 tis. Kč, za cenu úplného zrušení poplatku za komunální odpady (o 6.400 tis. 

Kč méně), daňové příjmy města vzrostou o více jak 8.000 tis. Kč, viz tabulka č. 18 včetně 

grafického zpracování vývoje příjmu z nemovitých věcí v grafu č. 8. Tímto zásahem do 
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daňových příjmů občan Frýdlantu nad Ostravicí nebude výrazně ovlivněný. Tahle úvaha je 

předvedena ve výpočtu v tabulce č. 19. 

 

Tabulka č. 4.18: Daňové příjmy obce po úplném zrušení poplatku za komunální odpady 

Příjem/celkem Tis. Kč 
Podíl na celkových 

daňových příjmech v % 

Příjem z poplatku za komunální odpady
22

 6.400,00 5,49 

Příjem z nemovitých věcí
23

 25.163,86 21,59 

Původní příjmy z nemovitých věcí 10.500,00 10,30 

Celkem nové daňové příjmy rozpočtu
24

 116.570,86 - 

Celkem nové daňové příjmy rozpočtu při 

úplném zrušení poplatku 

110.170,86 - 

Celkem původní daňové příjmy města 101.907,00 - 

Příjem z nemovitých věcí při zrušení poplatku 25.163,86 22,84 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 4.8: Vývoj původního a nového příjmu z nemovitých věcí v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

                                                           
22

 Viz tabulka č. 6. 
23

 Nové příjmy viz tabulka č. 17. 
24

 Celkové daňové příjmy viz tabulka č. 6 po odečtení původních a přičtení nových výnosů z nemovitostí. 
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Uvažujme o čtyřčlenné rodině (3 dospělí, jedno dítě do 6 let) ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

Rodina žije v rodinném domě o výměře 110 m
2
 a zahradou o výměře 500 m

2
. Rodinný dům 

má dvě nadzemní podlaží. Pro výpočet je vycházeno z těchto předpokladů: 

 

 místní koeficient má hodnotu 5, 

 koeficient polohové renty je na úrovní 1,6. 

 

Tabulka č. 4.19: Výpočet daňové povinnosti u rodinného domu a zahrady 

- Rodinný dům - Zahrada 

Výměra v m
2
 110 Výměra v m

2
 500 

ZD v m
2
 110 Cena půdy v Kč

25
 3,55 

Základní sazba daně v Kč 2 ZD (výměra*cena půdy) 1775 

Počet nadzemních podlaží 2 Sazba daně v % 0,75 % 

Zvýšení 2,75 (2+0,75) Daňová povinnost v Kč 14 

KPO 1,6 MK 5 

Výsledná sazba v Kč 4,4 (2,75*1,6) Výsledná povinnost v Kč
26

 14 

Daňový povinnost v Kč 484 - - 

MK 5 - - 

Výsledná povinnost v Kč 2.420 - - 

Celkem povinnost: 2.434 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Tabulka č. 19 podává detailní přehled o výpočtu daňové povinnosti rodinného domu 

(H) a zahrady (A). Čtyřčlenná rodina ročně na dani z nemovitých věcí odvede 2.434 Kč, tzn. 

2420 Kč z rodinného domu, 14 Kč z pozemku. 

 

 Dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 o poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a vyhlášky č. 1/2014, 

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2012 sazba poplatku činí 700 Kč ročně. Rovněž je 

třeba vzít v úvahu 50 % slevu na roční dani pro poplatníka do 6 let věku, který má v obci 

                                                           
25

 Viz příloha č. 2. 
26

 Podle § 12 zákona č. 338/1992 Sb. se místní koeficient nevztahuje na tento druh pozemku. 
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trvalý pobyt. Tato čtyřčlenná rodina tedy na poplatku za komunální odpady zaplatí celkově 

2.450 Kč. 

 Pokud budeme uvažovat o výše zmíněné úvaze, kdy navýšení daně z nemovitých věcí 

bude kompenzováno úlevou poplatku za komunální odpady, ve skutečnosti rodina na dani 

zaplatí pouze 2.420 Kč ročně což je ještě o 30 Kč méně, než představuje suma za komunální 

odpady rodiny. 

 

Tabulka č. 4.20: Daňová povinnost rodiny při stávajících podmínkách 

- Rodinný dům Celkem daňová povinnost 

Výměra v m
2
 110 - 

ZD v m
2
 110 - 

Základní sazba daně v Kč 2 - 

Počet podlaží 2 - 

Zvýšení 2,75 (2+0,75) - 

KPO 1,6 - 

Výsledná sazba v Kč 4,4 (2,75*1,6) - 

Daňový povinnost v Kč 484 - 

MK 2 - 

Výsledná povinnost v Kč 968 - 

Poplatek za komunální odpad v Kč 2.450 (3*700+350) 3.418 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Podobná situace nastane při původním systému, kdy daň z nemovitých věcí sice 

dosahuje poloviční hodnoty, tj. 968 Kč., ale poplatek za komunální odpady zvedne celkovou 

daňovou povinnost nad 3.400 Kč za rok. Není zde tedy původ proto, aby daňový příjem 

z nemovitých věcí nemohl být zvýšen formou zavedení koeficientů na maximální možnou 

úroveň. Čtyřčlenná rodina ve Frýdlantu nad Ostravicí tedy na svém rozpočtu ušetří 984 Kč 

ročně. Je třeba vzít ale v úvahu, že výše zmíněný příklad je jednou z možností, v jiném 

případě rodina může zaplatit/zaplatí na dani méně, stejně anebo více. Záleží tedy na různých 

skutečnostech, tj. typ nemovitostí, počet nemovitostí, výměra, počet členů v domácnosti, 

počet členů v domácnosti, které mají nárok na úlevu na poplatku za komunální odpad, apod. 

Novou výhodou města bude, že nebude muset vykazovat vedlejší výdaje spojené např. se 
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mzdou zaměstnance, rozesíláním složenek, náklady na vymáhání nedoplatků apod. tzn., navíc 

uspoří finanční prostředky za správu poplatku za komunální odpady. 

 

 Čtyřčlenná rodina, která vlastní rodinný dům se zahradou ročně na dani z nemovitých 

věcí ušetří téměř 1.000 Kč. A jak vypadá situace, kdy stejná čtyřčlenná rodina bydlí v bytě 

(R) o výměře 65 m
2
, je předvedeno na následujícím vzorovém příkladu.  

 

Tabulka č. 4.21: Výpočet daňové povinnosti u bytu 

- 
Byt 

Po změně Před změnou 

Výměra v m
2
 65 65 

Koeficient  1,2 1,2 

ZD v m
2
 78 (1,2*65) 78 

Základní sazba daně v Kč 2 2 

KPO 1,6 1,6 

Výsledná sazba daně v Kč 3,2(2*1,6) 3,2 

Daňová povinnost v Kč 250 250 

MK 5 2 

Výsledná povinnost 1.250 500 

Zdroj: vlastní zpracování  

 Vezmeme-li v úvahu jiný typ nemovité věci a odlišnou výměru, daňová povinnost 

čtyřčlenné rodiny (3 dospělí a jedno dítě do 6 let věku) se samozřejmě změní. Tabulka č. 21 

zobrazuje přehled o výpočtu daně z bytu (R) ve Frýdlantu nad Ostravicí. Při výpočtu daně je 

vycházeno z výměry bytu, která odpovídá obecnému standartu bytů v České republice. 

Čtyřčlenná rodina odvede do městského rozpočtu 500 Kč a dále již výše zmíněných 2.450 Kč 

ročně, které rodinu „stojí“ odvoz komunálních odpadů, tj. 2.950 Kč v součtu. Pokud městská 

rada přistoupí k několikráte zmiňovanému návrhu, tzn. maximální možné zavedení 

koeficientů kompenzováno zrušením poplatku za komunální odpady, rodina zaplatí pouze 

1.250 Kč, což je o celých 1.700 Kč ročně méně.  

 

Na základě provedené analýzy, která si klade za cíl maximálně uplatnit místní 

koeficient a obecní koeficient 1,5, bylo zjištěno, že pokud město Frýdlant nad Ostravicí 

poskytne jistou protihodnotu ve formě úplného zrušení poplatku za komunální odpady, může 
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očekávat významné navýšení daňových příjmů a navíc by město mělo ušetřit na správě 

poplatku za komunální odpady. Vzrůst daňových příjmů nastane i při částečném zrušení 

poplatku, ale ne v tak podstatné výši jako je v tomto případě. Z toho vyplývá, že zde není 

žádný důvod, aby město nemohlo provést navrhovanou změnu. Skutečností zůstává, že nový 

příjem z daně z nemovitých věcí se bude již podílet na celkových daňových příjmech města 

více jak jednou pětinou, a tak se stane třetím nejvýznamnějším daňovým příjmem města.  

 Bylo by vhodné upozornit na zákonem stanovenou konstrukci místního koeficientu, 

který je hlavní složkou pro navýšení daňových příjmů města, resp. daňový příjem může 

stoupnout až o 500 %. Zákon na jednu stranu umožňuje obcím a městům měnit koeficientem 

v rozmezí 2-5, ale na druhou stranu ho přikazuje zavést, pokud jej obec/město chce využít 

tuto možnost, pro všechny nemovité věci. Lepším řešeními je umožnit obecnímu 

zastupitelstvu/městské radě, aby si samo určilo pro jaký typ nemovité věci, a v jaké výši 

koeficient uplatní. Tabulka č. 22 pracuje s předpokladem, že obec nebo město zavede dva 

různé MK: koeficient 5 zejména pro nemovité věci k podnikání a rekreaci, koeficient 3 pro 

ostatní nemovitosti. I v tomto návrhu by mělo dojít k podstatnému navýšení daňových příjmů 

a to bez výrazného „omezení“ rozpočtu občanů.  

 

Tabulka č. 4.22: Možné rozložení místního koeficientu 

Typ nemovité věcí MK 

J, M, N, O, X, Y 5 

Ostatní 3 

Zdroj: vlastní zpracování  
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5 Závěr 

Daň z nemovitých věcí má své stabilní místo v daňovém systému České republiky. Je to 

jedna z mála daní (nebo snad jediná daň), kterou mohou vcelku významně ovlivnit místní 

samosprávy, tj. zastupitelstva měst a obcí. Je zřejmé, že tato možnost je zatím využívána 

velmi zřídka. Jedním z důvodů, proč obce a města nevyužívají tuto možnost, je skutečnost, že 

tato eventualita existuje relativně krátkou dobu a zastupitelstva s touto příležitostí neumí 

pracovat, neexistují dlouhodobější zkušenosti a svou roli hraje i to, že voliči nemají rádi 

zvyšovaní daní a zastupitelé cítí, že zvýšení daní by jim v příštích volbách ubralo na přízní 

jejich voličů.   

Vždy však záleží na tom, aby zastupitelstvo využilo výnosy z daní účelně. Jednou 

z variant, jak zvýšení daní u voličů zdárně obhájit je takové využití prostředků, které se přímo 

projeví v jejich prospěch. Proto byla navržena varianta využít část získaných prostředků na 

úhradu plateb občanů za odvoz komunálních odpadů. U této varianty lze u voličů očekávat, že 

ji přijmou pozitivně, zejména proto, že pro většinu to bude znamenat, že se jejich finanční 

zátěž se celkově sníží. Pro obec navíc bude přínosem zjednodušení agendy týkající se plateb 

za odpady. Navýšení příjmu bude na úkor plátců daní z nemovitosti, kteří nemají trvalé 

bydliště na území města, což jsou zejména majitelé chat a chalup a hlavně pak podnikatelé. 

Zde je na posouzení obce, zda by navýšení daní z nemovitosti mohlo mít tak zásadní vliv na 

podnikatele, že by mohlo dojít z těchto důvodů až k rušení některých firem nebo jejich 

přesunů do měst a obcí s nižší daňovou zátěží a tím následně ke ztrátě pracovních míst v obci.  

Je třeba vzít v úvahu možnost podnikatelů: daň z nemovitých věcí, za předpokladu 

zaplacení, se považuje za výdej (náklad) pro dosažení, zajištění, a udržení příjmů. Pokud však 

je část nemovité věci užitá k podnikání a část pro činnost, která se nepovažuje za činnost 

podnikatelskou, potom je třeba pro daňové účely daň z nemovité věci přepočíst na hodnotu 

odpovídající daňové účinnosti za pomocí výměry. Z toho důvodu by podnikatelé neměli mít 

obavu z „vyššího“ daňového zatížení. Vliv na rozhodování obcí a měst určitě bude mít 

aktuální potřeba vylepšení místních rozpočtů z důvodů realizace např. nezbytných 

investičních akcí. Vzhledem k tomu, že místní koeficient lze měnit každým rokem, je možné 

celkem pružně reagovat na aktuální situace a potřeby rozpočtu.  
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Cílem praktické části práce je nejen představit a zhodnotit nynější stav rozpočtu 

Frýdlantu nad Ostravicí, ale primárně provést analýzu včetně návrhu řešení, kdy územně 

samosprávný celek na základě předloženého návrhu bude schopen lépe a efektivněji spravovat 

daňové příjmy.   
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Seznam zkratek 

 

DPH Daň z přidané hodnoty 

FO Fyzická osoba 

FS Finanční správa 

KPO Koeficient podle počtu obyvatel 

MK Místní koeficient 

MVCR Ministerstvo vnitra České republiky 

PO Právnická osoba 

SVČ Samostatně výdělečná činnost 

ZD Základ daně 

ZČ Závislá činnost 
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