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1. ÚVOD 

Základem správného fungování obcí je ekonomické vynakládání finančních 

prostředků a taktéţ zajištění dostatečných příjmů, jenţ jsou vyuţity pro zabezpečení 

veřejných statků a sluţeb pro obyvatele dané obce. Jednou z moţností, jak tyto zdroje získat 

je zavedení místních poplatků. Místní poplatky jsou součástí daňových příjmů municipalit, 

které produkují největší část finančních zdrojů plynoucích do rozpočtu obcí. Ačkoli samotné 

místní poplatky tvoří jen malý díl celkových příjmů místních rozpočtů v řádu jednotek 

procent, přispívají ke sniţování napjatosti ve finančním hospodaření obcí. Tyto poplatky 

naplňují svou podstatou charakter místních daní tím způsobem, ţe jsou veřejnoprávní platební 

povinností ukládanou ve veřejném zájmu k financování místních veřejných statků bez 

přímého protiplnění poplatkovému subjektu. 

Listina základních práv a svobod právně upravuje místní poplatky a přikazuje, ţe daně 

a poplatky je moţno ukládat jen na základě zákona, kterým je zákon č. 565/1990 Sb., 

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v němţ je definován výčet poplatků, 

které mají moţnost obce stanovit. Ostatní poplatky v zákoně neuvedené vybírat nesmí.  Místní 

poplatky jsou jediným daňovým příjmem, o kterém rozhodují samy obce, a které zavádějí 

v rámci své samostatné působnosti vydáním obecně závazných vyhlášek, v nichţ jsou 

vymezeny sazby poplatků, ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případná osvobození 

od nich. Správu místních poplatků vykonává místně příslušný obecní úřad jako svou 

přenesenou působnost. Při rozhodování o zavedení místního poplatku zohledňuje 

zastupitelstvo obce nejen jeho fiskální funkci, nýbrţ i jiné funkce, jako např. ochrannou 

a regulační. Fiskální funkce zmiňovaných poplatků spočívá ve schopnosti zabezpečit příjmy 

do rozpočtu obce. Regulační funkce působí na neţádoucí jevy, jakými jsou počet automatů 

či psů v obci a další. Fiskální funkce převládá u poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

z ubytovací kapacity a obzvláště u poplatků za provoz systému shromaţďování, sběru, 

přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Diplomová práce rozebírá téma „Daň z nemovitostí a místní poplatky jako součást 

příjmů rozpočtu obce“. Daň z nemovitých věcí a místní poplatky jsou tedy nedílnou součástí 

daňových příjmů obcí, kterými zatěţují své občany. Obce mají moţnost působit na velikost 

těchto dvou příjmů větší nebo menší měrou, ale v kaţdém případě se musí  řídit zákony, 

jenţ se k nim vztahují. 

Tato práce si klade za dílčí cíl ověřit, zda a v jakém rozsahu vyuţívají obce v praxi 

moţnosti ovlivnit výši daně z nemovitých věcí a místních poplatků a jak se tyto příjmy 
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podílejí na celkových příjmech vybraných měst, kterými jsou Valašské Meziříčí a Vsetín, 

popřípadě jakou tvoří část daňových příjmů rozpočtu těchto měst. Hlavním cílem je vyšetřit, 

zdali jsou daňové příjmy schopny vytvářet hlavní pilíř rozpočtu města, tedy zda se o ně můţe 

plně finančně opřít. Hypotézou práce je tvrzení, ţe podíl místních poplatků na daňových 

příjmech města ve sledovaném období 2009 - 2013 rostl.  

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, z toho první je úvod a pátá je závěr.  

Teoretická část „Pravidla hospodaření obcí“ se zaobírá pravidly hospodaření obcí 

v České republice. Nejdříve je stručně pojednáno o právním postavení obcí v České republice, 

následně jsou popsány jednotlivé orgány obcí a jejich činnosti a funkce, které mohou 

vykonávat. V této kapitole je také blíţe specifikováno finanční hospodaření obcí pomocí 

příjmů a výdajů, které jsou rozděleny do jednotlivých kategorií. Kapitola se rovněţ zmiňuje 

o sestavování rozpočtů obcí a o jejich následné kontrole hospodaření. 

Praktická část je zaměřena na důkladnější charakteristiku dvou daňových příjmů. 

Jsou jimi daň z nemovitých věcí a místní poplatky. První z nich, daň z nemovitých věcí, 

vychází především ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších 

předpisů. Kapitola líčí jednotlivé části této daně včetně společných ustanovení a dále blíţe 

specifikuje placení a sazby této daně a novinky pro rok 2013, které se jí týkají. Její druhá část 

se zabývá místními poplatky a zaměřuje se především na podrobnou charakteristiku jejich 

jednotlivých druhů. Výčet všech poplatků je shrnut v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Kapitola se taktéţ krátce zabývá vydáváním obecně 

závazných vyhlášek k místním poplatkům a je rovněţ věnována novele zákona o místních 

poplatcích. Poslední část je pak zaměřena na zhodnocení role daně z nemovitých věcí 

a místních poplatků v jiţ zmíněných městech Valašské Meziříčí a Vsetín nacházejících 

se ve Zlínském kraji. Výstupem praktické části je zjištění, zda jsou místní poplatky nejméně 

výnosné daňové příjmy obcí a jaké procento z příjmu měst tyto poplatky tvoří.  

V diplomové práci je vyuţita metoda komparace a analogie odborné literatury, kromě 

toho je práce zaloţena na analýze a deskripci daně z nemovitých věcí a místních poplatků 

měst v letech 2009 - 2013 dle finančních výkazů poskytnutých městy Valašské Meziříčí 

a Vsetín. Při zpracování diplomové práce jsou rovněţ pouţity deskriptivní a historické 

metody pro popis dosavadních poznatků z dané oblasti. Přehledné znázornění zachycují 

tabulky a grafy.  

V práci je čerpáno z dané odborné literatury, platné legislativy a z dalších zdrojů 

dostupných na internetu. 
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2. PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ OBCÍ  

Kapitola pojednává o právním postavení a jednotlivých činnostech orgánů obcí. Jejím 

účelem je také objasnění a obecné vymezení jejich hospodaření. Zabývá se strukturou 

územních rozpočtů a následnou kontrolou hospodaření obcí. 

2.1 Právní postavení obcí 

Základy právního postavení obcí jsou poloţeny jiţ v Ústavě a také v Listině 

základních práv a svobod. Obec je právnickou osobou patřící mezi základní územní 

samosprávné celky. Obce se řídí zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Hlavním stavebním kamenem obce je její obyvatelstvo, které společně 

uţívá vymezené katastrální území v hranicích obce a má právo na samosprávu zakotvenou 

v ústavě. Občané se mohou na řízení obce podílet přímo (prostřednictvím 

referenda či v různých komisích) nebo nepřímo, kdy si volí zástupce ve veřejných 

komunálních volbách vyhlášených prezidentem.
1
 Obec je veřejnoprávní korporací, 

která se věnuje všestrannému rozvoji svého území a stará se o potřeby svých občanů. Má 

vlastní majetek, s nímţ hospodaří samostatně prostřednictvím zvoleného zastupitelstva. 

Dalšími orgány jsou obecní rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Podle Ústavy 

ČR je obec tvořena třemi základními znaky, a to územím, občany a působností.  

Území - kaţdá část na území České republiky je součástí některé obce. Má jedno 

nebo více katastrálních území. Obce mají moţnost se připojit, sloučit anebo oddělit část své 

obce od jiné.  

Občané - občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky 

a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Občan můţe mít jen jedno místo trvalého pobytu.
2
 

Občané starší 18 let mají právo volit a být voleni do zastupitelstva obce, mohou se účastnit 

jednání zastupitelstev, hlasovat v místním referendu, vyjadřovat se k rozpočtu, nahlíţet 

do rozpočtu atd.
3
 

 

 

                                                 

1
 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011. 588 s. ISBN 978-80-7357-614-1  

2
 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel 

3
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 16, odst. 1-2 
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Působnost - u obcí jako jednoho z druhů územní samosprávy, existují dva základní 

druhy funkcí. Obce vţdy vykonávají funkci samostatnou (samostatná působnost) a k tomu 

mohou vykonávat i přenesenou funkci (přenesená působnost). 

Samostatná působnost
4
 znamená, ţe stát nemá ve většině případů pravomoc 

zasahovat do záleţitostí obce. Obce rozhodují a jednají samostatně prostřednictvím 

zastupitelstva obce a pouze v zákonem vymezených situacích do jejich působnosti můţe 

zasáhnout stát. Obec v samostatné působnosti, zmíněno jiţ v úvodu této kapitoly, je: 

o veřejnoprávní korporací,  

o reprezentuje veřejné zájmy,  

o pečuje o všestranný sociálně-ekonomický rozvoj,  

o zabezpečuje veřejné sluţby,  

o je samostatným ekonomickým subjektem, tzv. právnickou osobou,  

o má tzv. právní subjektivitu,  

o má vlastní majetek, se kterým můţe nakládat,  

o můţe být členem různých forem sdruţení obcí, například i několika dobrovolných 

svazků obcí apod.,  

o můţe zakládat obecní podniky,  

o můţe vkládat svůj majetek do společných podniků,  

o musí mít určitou finanční suverenitu,  

o v mezích zákona je nositelem veřejné moci,  

o schvaluje územní plán obce,  

o rozhoduje o směrech dlouhodobého sociálně-ekonomického rozvoje obce,  

o svými aktivitami můţe přímo či nepřímo ovlivňovat růst ekonomického potenciálu 

svého území.
5
  

Mezi samostatnou funkci tedy můţeme zařadit např. vydávání obecně závazných 

vyhlášek, schvalování programu rozvoje obce, schvalování rozpočtu obce a závěrečného účtu, 

rozhodování o názvech ulic v obci, vyhlašování referenda, volbu, ale i odvolání starosty 

a dalších členů zastupitelstva, zřizování jiných právnických osob, zřizování a rušení 

příspěvkových organizací a organizačních sloţek obce, schvalování jejich zřizovací listiny 

                                                 
4
 Podrobněji zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 35 

5
  PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer     ČR, 

2011. 588 s. ISBN 978-80-7357-614-1, str. 347-378  
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a mnoho dalších funkcí, jejichţ výčet je moţno nalézt v zákoně o obcích. Všechny obce jsou 

si při vykonávání samostatné působnosti rovny. 

Naopak v přenesené působnosti
6
 mají územní samosprávy pověření od státu 

k vykonávání státní správy. Obce vykonávají povinnosti, které jim udělí stát. Pro tuto potřebu 

dostávají od státu příspěvky. Přenesenou působnost vykonávají obecní úřady prostřednictvím 

úředníků pracujících na jednotlivých obcích. Mezi přenesenou působnost můţeme zařadit 

kupř. vydávání nařízení obce i rozhodování o místních a účelových komunikacích. 

V přenesené působnosti rozlišujeme: 

o obce základního rozsahu, které např. vykonávají funkci evidování obyvatel obce; 

o obce s pověřeným obecním úřadem, jeţ mohou např. vydávat stavební povolení, 

či rozhodovat o poskytování věcné a peněţité dávky nebo půjčky; 

o obce s obecním úřadem s rozšířenou působností, v jejichţ pravomoci 

je poskytování průkazů totoţnosti (občanských, řidičských, cestovních pasů), vedení 

registrů motorových vozidel a obyvatel atd. 

V některých případech mohou obce mezi sebou uzavřít veřejnoprávní smlouvu, na jejímţ 

základě jedna obec vykonává některé činnosti v rámci přenesené působnosti i pro jiné obce.7 

2.1.1 Orgány obcí 

Zákon o obcích vymezuje celkem čtyři základní orgány obce. Nejdůleţitějším 

je zastupitelstvo obce, jediný obecní orgán, o němţ se Ústava ČR přímo zmiňuje. 

Dále je to rada obce (pokud je volena), starosta a obecní úřad. Orgánem obce je téţ komise, 

jestliţe jí byl svěřen výkon přenesené působnosti. Jinak jsou komise společně s výbory 

„pouze“ iniciativními a poradními orgány orgánů obce. Komise zřizuje rada obce, výbory 

zastupitelstvo. Orgánem obce je také obecní policie. Zákon o obcích definuje taktéţ zvláštní 

orgány obce pro speciální výkon státní správy. Oprávnění ke zřízení těchto orgánů má 

starosta obce v případech, kdy jej k tomu opravňuje zákon. Jde především o komise 

k projednávání přestupků podle zákona o přestupcích.
8
 

Základní orgány obce včetně komisí a výborů – specifikace: 

                                                 
6
 Podrobněji zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 61 

7
 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011. 588 s. ISBN 978-80-7357-614-1, str. 350 

8
 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 53 odst. 3 
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Zastupitelstvo obce 

V zákoně o obcích jsou zastupitelstvu věnovány § 67 aţ § 98. Zastupitelstvo 

je nejvyšším samosprávným orgánem obce, který rozhoduje o nejvýznamnějších otázkách 

obecní samosprávy. Stanovuje např. program rozvoje a schvaluje rozpočet obce, rozhoduje 

o převodu movitých a nemovitých věcí, schvaluje zřízení rozpočtových a příspěvkových 

organizací. Své záměry musí zveřejnit široké veřejnosti obce. Členové zastupitelstva jsou 

voleni na čtyřleté období občany obce. Zastupitelstvo má 5 aţ 55 členů.
9
 Jejich počet vychází 

zejména z velikosti obce dle počtu obyvatel a rozlohy území, jak je uvedeno v Tab. 2.1 

Tab. 2.1 -  Stanovení počtu členů zastupitelstva 

Počet obyvatel obce Počet členů zastupitelstva obce 

do 500 obyvatel 5 aţ 15 členů 

nad 501 do 3000 obyvatel 7 aţ 15 členů 

nad 3 001 do 10 000 obyvatel 11 aţ 25 členů 

nad 10 001 do 50 000 obyvatel 15 aţ 35 členů 

nad 50 001 do 150 000 obyvatel 25 aţ 45 členů 

nad 150 000 obyvatel 35 aţ 55 členů 

Zdroj: Zákon č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vlastní zpracování 

Rada obce 

V § 99 aţ § 102a zákona o obcích je podrobněji charakterizovaná rada obce. 

Je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a za své výkony odpovídá 

zastupitelstvu, které ji také volí. Počet jejích členů je lichý (nejméně 5 a nanejvýš 11) a nesmí 

přesáhnout jednu třetinu členů zastupitelstva obce. Členy rady jsou starosta, jeho zástupce 

(místostarosta nebo místostarostové) a radní z řad členů zastupitelstva obce. Pokud je v obci 

méně neţ 15 členů zastupitelstva, rada se nevolí a její funkci zastává starosta. Obecní rada 

se schází podle potřeby a její jednání nejsou veřejně přístupná. Funkční období trvá 

aţ do zvolení rady nové. Mezi její kompetence patří především zabezpečování hospodaření 

podle schváleného rozpočtu, realizace rozpočtových opatření, vydávání obecních vyhlášek, 

zřizování komisí a odborů a následná kontrola jejich činnosti. Dále rada zřizuje výkonné 

                                                 
9
 Podrobněji zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 67- 98 
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orgány obecního úřadu, tj. odbory a oddělení, zřizuje a ruší jejich komise a jmenuje 

a odvolává z funkce jejich předsedy a členy aj.
10

 

Starosta a místostarosta 

§ 103 aţ § 108 zákona o obcích charakterizuje postavení a funkci starosty. Starosta 

reprezentuje obec navenek a jeho zákonným zástupcem je místostarosta. Starosta 

i místostarosta jsou voleni členy zastupitelstva a jsou jim odpovědni. Místostarosta zastupuje 

starostu v jeho nepřítomnosti. Zastupitelstvo obce má moţnost volit dokonce i více 

místostarostů. Funkční období starosty trvá 4 roky. Posléze můţe být zvolen nanovo. Mezi 

hlavní povinnosti a pravomoci starosty, mimo jiné patří:  

o odpovědnost za zajištění přezkoumání hospodaření obce buď auditorem anebo 

příslušným krajským úřadem,  

o odpovědnost za podávání informací o činnosti obce veřejnosti,  

o zodpovědnost za vykonávání přenesené působnosti a pravomoc rozhodování ve 

věcech samostatné působnosti na obci v rozsahu stanoveném radou obce,   

o svolávání a řízení schůzí zastupitelstva a rady obce a také podepisování zápisů z těchto 

schůzí,  

o pravomoc zřizovat zvláštní orgány obce a jmenovat jejich členy v případech určených 

zvláštním zákonem, 

o zaměstnávání a stanovení platů zaměstnanců úřadu obce a taktéţ ukončení jejich 

pracovního poměru a jiné odpovědnosti.
11

 

Obecní úřad  

§ 109 aţ § 111 zákona o obcích podrobně rozebírají tento orgán obce, jeţ je tvořen 

zaměstnanci obecního úřadu, starostou, místostarostou (místostarosty), popřípadě tajemníkem. 

Nejvyšší postavení na obecním úřadě má starosta obce. OÚ se dělí na odbory, do kterých jsou 

dále začleněni jeho zaměstnanci. Obecní úřad vykonává administrativně organizační činnosti 

související se samosprávní i přenesenou působností obce. Ze zákona má kaţdý OÚ povinnost 

zřídit úřední desku na veřejném místě, vykonávat státní správu, podávat informace a pomáhat 

výborům a komisím v jejich činnosti.
12

 V rámci samostatné působnosti plní obecní úřad 

povinnosti svěřené mu zastupitelstvem nebo radou obce a pomáhá komisím a výborům 

                                                 
10

 Podrobněji zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 103-108 

11
 Podrobněji zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

12
 Podrobněji zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 109-111 
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v jejich činnosti. U přenesené působnosti vykonává takové činnosti s ní související, 

které nejsou v působnosti jiného z orgánů.  

Tajemník  

Je zaměstnancem obecního úřadu ve funkci ředitele. Funkce tajemníka se zřizuje 

v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností. V jeho 

 kompetenci je administrativní aparát obecního úřadu, je přítomen na zasedáních 

zastupitelstva obce a na zasedáních rady obce. Za svou práci je odpovědný starostovi a radě 

obce.
13

 

Výbory  

Jsou zakládány jako iniciativní a kontrolní orgány. Zastupitelstvo zřizuje kontrolní 

a finanční výbor, jakoţto i výbor pro národnostní menšiny. Tento výbor je zakládán, pokud 

je v obci 10 % občanů hlásících se k jiné neţ české národnosti. Ještě můţe být zřízen osadní 

výbor. Předsedou výboru je člen zastupitelstva. Počet členů výborů je vţdy lichý - nejméně 

3 členové. Tito se schází podle potřeby na schůzích, jejichţ výsledkem jsou přijatá usnesení, 

která jsou platná, pokud s nimi souhlasí nadpoloviční většina členů výborů. Členem 

finančního a kontrolního výboru nemůţe být starosta, místostarosta, tajemník a ani osoby, 

jeţ se podílí na rozpočtových a účetních pracích obce.  

Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem obce a plní další povinnosti 

stanovené zastupitelstvem.  

Úkolem kontrolního výboru je kontrola plnění usnesení zastupitelstva, dodrţování 

právních předpisů jinými orgány a plnění dalších úkolů svěřených mu zastupitelstvem. 

O kontrole je pořizován zápis, který je předkládán zastupitelstvu obce k nahlédnutí  

a odsouhlasení.
14

 

Komise  

Komise zřizuje rada obce jako poradní a iniciativní orgány, které jsou odpovědné radě 

obce. V čele komise je předseda, který musí splňovat podmínku odborné způsobilosti obce   

 v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Komise je usnášení schopná, pokud se sejde 

na zasedání většina členů. Za svou činnost se zodpovídá radě obce případně starostovi, pokud 

jde o věci, které vykonává v přenesené působnosti. Počet komisí je závislý na působnosti 

                                                 
13

 Podrobněji zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

14
 Podrobněji zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
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obecní samosprávy a na počtu obyvatel obce. Komise zřízené obecním úřadem mohou být: 

kontrolní, poradní, přestupková, preferenční, kulturní, pro práci s dětmi, dopravní, atd.
15

 

2.1.2 Finanční hospodaření obcí  

Obec musí vyuţívat svůj majetek hospodárně a účelně. Má za úkol o něj pečovat 

a starat se o jeho evidenci. Obec nesmí ručit za závazky fyzických ani právnických osob, 

výjimky jsou uvedeny v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích v § 38 odst. 3. Obec je povinna 

trvale sledovat, zda dluţníci řádně a zavčas plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo 

k promlčení nebo zaniknutí z nich vyplývajících práv. Obec je povinna jakýkoliv úmysl 

se svým nemovitým majetkem, ať uţ je to směna, prodej, darování, pronájem apod., nejméně 

patnáct dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce zveřejnit na úřední desce.
16

 

Rozpočet obce a jeho kontrola 

Kaţdá obec musí vytvářet svůj rozpočet na období jednoho roku a dle něj i hospodařit. 

Rozpočty obcí jsou součástí soustavy veřejných rozpočtů, do které dále patří rozpočty krajů, 

dobrovolných svazků obcí, rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných územními 

samosprávnými celky, případné fondy krajů a obcí a stále ještě také rozpočty regionálních rad 

regionů soudrţnosti.
17

 

Rozpočet obce je základním nástrojem finančního hospodaření územních 

samosprávných celků podle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Je tedy nástrojem k uskutečnění 

ekonomického a sociálního rozvoje daného území. Základními nástroji pro řízení subjektů 

a jejich činností jsou obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, kterými obec nařizuje 

subjektům na svém území práva a povinnosti, čímţ ovlivňuje a řídí jejich chování. Obce 

pouţívají své rozpočty k zabezpečení a financování svých úkolů jak v samostatné působnosti, 

tak i v přenesené působnosti.
18

 

Rozpočet obce je základní finanční plán, kterým se řídí financování činností dané obce 

po dobu jednoho kalendářního roku. Při zpracování rozpočtu se vychází z rozpočtového 

výhledu, který je pomocným nástrojem ÚSC a slouţí k střednědobému finančnímu plánování. 

                                                 
15

 Podrobněji zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

16
 Podrobněji zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

17
 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálních rozvoje 

18
 PEKOVÁ, Jitka a Jaroslava KADEŘÁBKOVÁ. Územní samospráva – udržitelný rozvoj a finance. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2012. 297 s. ISBN 978-80-7357-910-4, str. 259  
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Sestavuje se na základě uzavřených smluv a přijatých závazků. Obsahem jsou údaje 

o příjmech a výdajích, dlouhodobé závazky a pohledávky, finanční zdroje a potřeby 

dlouhodobě realizovaných záměrů.
19

 Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný a musí 

být schválen zastupitelstvem obce. Schválit rozpočet jako schodkový lze jen v případě, ţe jej 

bude moţné uhradit finančními prostředky z minulých let, nebo smluvně zabezpečenou 

půjčkou či úvěrem tzv. návratnými zdroji.  

Územní samosprávný celek a svazek obcí vede účetnictví podle zvláštního zákona. 

Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním 

rozpočtem (viz. Příloha č. 1) a rozpočtovým výhledem.
20

 

Rozpočtový výhled 

Tento výhled je určen rozpočtovými pravidly jako podpůrný nástroj finančního řízení. 

Sestavuje se jako střednědobý finanční plán obvykle na dobu dvou aţ pěti let následujících 

po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Schvaluje jej zastupitelstvo obce. Výhled 

se sestavuje na základě přijatých závazků a uzavřených smluvních vztahů. Obce mají 

povinnost sestavovat rozpočtový výhled ze zákona. Pokud obce nesestavují rozpočtový 

výhled, hrozí jim sankce aţ do výše 1 milionu Kč.
21

 Rozpočtový výhled zahrnuje souhrnné 

základní informace o příjmech a výdajích, především o dlouhodobých závazcích 

a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.   

Kontrola hospodaření obcí 

Kontrolou hospodaření obcí se zabývá zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání 

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 

předpisů. Obce si mohou vybrat z dvojice moţných způsobů, jak přezkoumat jejich 

hospodaření za minulý kalendářní rok, a to: 

o přezkoumání příslušným krajským úřadem anebo 

o přezkoumání auditorem či auditorskou společností, přičemţ v tomto případě jsou 

náklady na auditora zaplaceny z rozpočtu obce. 

Obce by o postupu kontroly měly být dobře informovány. Kontroloři mají nárok na zadání 

podmínek, kterým by obce měly vyhovět. Podmínky a poţadavky se mohou vztahovat 

                                                 
19

 OTRUSINOVÁ, M., KUBÍČKOVÁ, D. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek - po     novele 

zákona o účetnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. 192 s. ISBN 978-80-7400-342-4 

20
 SCHNEIDEROVÁ, Ivana. Rozpočtová skladba v roce 2014. 1. vydání. Praha: Acha obec účtuje, 2014. 254 s. 

ISBN 978-80-905420-1-3  

21
 Zákon č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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např. na poskytnutí potřebných dokumentů, povolení přístupu do zkoumaných oblastí, 

zabezpečení spolupráce zaměstnanců obcí atd. Na konci kontroly se vyhotovuje zpráva 

o výsledku přezkoumání hospodaření. V ní musí být uvedeny veškeré identifikační údaje, 

mezi které patří např. nalezené chyby a zjištěné nedostatky, informace o obci a kontrolorech 

či jejich podpisy. Obce mohou vyjádřit své stanovisko k této zprávě v písemné formě 

a připojit ho ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření jako jednu z povinných příloh. 

Obce jsou nuceny přijmout opatření k nápravě nedostatků a chyb, které byly při revizi 

zjištěny. 

2.1.3 Příjmy a výdaje obcí  

Příjmy 

Veřejné příjmy plynou do veřejných rozpočtů, a to nejen do státních rozpočtů, 

ale i do rozpočtů krajů a obcí. Příjmy obcí v České republice se člení na vlastní a cizí. Je to 

dáno podle toho, odkud pocházejí.  Další dělení příjmů se dívá na příjmy podle toho, jestli 

jsou návratné anebo nenávratné. Mezi návratné příjmy se pokládají např. návratné finanční 

výpomoci, půjčky, úvěry a další. Významnou část rozpočtů jednotlivých obcí v České 

republice tvoří jejich vlastní příjmy. 

Vlastní příjmy se rozdělují na tři hlavní skupiny podle jednotlivých tříd a největší 

podíl na celkových příjmech obcí mají příjmy daňové. Mezi další vlastní příjmy se řadí 

příjmy nedaňové a kapitálové příjmy. Mezi příjmy cizí patří dotace, které do obcí plynou 

většinou ze státního rozpočtu, v menším měřítku ze státních a jiných fondů. 

Příjmy daňové 

Daňové příjmy jsou hlavním zdrojem financování obcí. V průměru zahrnují více 

neţ 60 % celkových příjmů obcí.  Jsou typem běţných příjmů, které se kaţdoročně opakují, 

a to buď ve stejné či v jiné výši. Jejich největší a současně nejvýnosnější část tvoří svěřené 

a sdílené daně. Mezi tyto příjmy se řadí i správní a místní poplatky. V Tab. 2.2 je ukázka 

srovnání jednotlivých daňových příjmů za obce v České republice během let 2001 aţ 2010. 
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Tab. 2.2 - Struktura daňových příjmů včetně poplatků v rozpočtech obcí v ČR v letech 2001 - 

2010 (v mld. Kč)  

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkové 

daňové 

příjmy 

(v mld. Kč) 

88,83 99,55 107,5 116,1 128,9 130,7 141,3 154,4 136,6 142,9 

DPFO 25,85 29,22 31,1 34,4 36,5 33,9 39,9 36,7 31,0 32,7 

DPPO 23,19 25,91 28,4 30,6 33,0 34,3 38,1 44,5 32,6 32,3 

Daň z 

nemovitosti 
4,57 4,57 4,8 4,9 5,0 4,97 4,96 5,1 6,3 8,7 

DPH 29,77 31,84 33,9 36,2 43,2 45,6 48,3 54,8 54,1 57,5 

Správní a 

místní 

poplatky 
5,47 8,01 9,3 9,8 11,3 11,8 13,0 13,3 12,6 11,7 

Zdroj: PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2011. 588 s. ISBN 978-80-7357-614-1, str. 457, vlastní zpracování 

Tabulka ukazuje, ţe zatímco v průběhu let 2001 aţ 2008 celkové daňové příjmy 

skokově vzrůstaly, od roku 2009 začaly kolísat. Největší procentní podíl na celkových 

daňových příjmech obcí měla během sledovaných let daň z přidané hodnoty (DPH). Nejmenší 

podíl na daňových příjmech měly daň z nemovitostí, místní a správní poplatky. Tento zjištěný 

údaj si potvrdíme na příkladu konkrétních obcí ve 4. kapitole.  

Jedním z nejvýnosnějších daňových příjmů jsou daně sdílené. Sdílené daně 

znamenají, ţe celkový výnos z nich nepřipadá výlučně obci, ale je procentuálně rozdělen 

na více veřejných rozpočtů. Do jednotlivých rozpočtů obcí tedy plyne jen část daní 

z celkového výnosu. Pro tyto daně je typické, ţe u nich nemají obce ţádnou pravomoc. 

Nemohou tedy ţádným způsobem ovlivňovat jejich výši a výnos z nich, jak je tomu z části 

u daní svěřených. Mezi sdílené daně patří např. daň z přidané hodnoty, daň z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráţkou, daň 

z příjmů právnických osob mimo daně placené obcemi a další. 

Naopak do rozpočtů obcí plyne celý výnos ze svěřených daní. Obec je taktéţ schopná 

určitým způsobem působit na výnosy z nich plynoucí. Mezi tyto daně patří např. daň z příjmů 

právnických osob placená obcemi, daň z nemovitostí atd. Daní z nemovitostí se podrobně 

zabývá první část 3. kapitoly. 
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Přestoţe v porovnání s ostatními daňovými příjmy jsou místní poplatky nejméně 

výnosné, tvoří nezanedbatelné procento rozpočtu obcí. Místní poplatky určitým způsobem 

spadají do kategorie svěřených daní. A to nejen z důvodu, ţe celkový výnos z těchto poplatků 

plyne obcím, ale také proto, ţe obce mohou ovlivnit jejich výši pomocí obecně závazných 

vyhlášek.  

Posledním daňovým příjmem jsou správní poplatky, které jsou vybírány v souvislosti 

s úkony státní správy. Tyto poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá Správní úřad. Poplatky jsou 

splatné buď při přijetí podání, nebo nejpozději před provedením úkonu. 

Příjmy nedaňové 

Příjmy nedaňové vytvářejí druhou důleţitou skupinu vlastních příjmů obecních 

rozpočtů. Obce mohou mít vliv na velikost těchto příjmů. Příjmy nedaňového charakteru, 

podobně jako daňové příjmy, řadíme k běţným příjmům. Nedaňové příjmy by neměly být 

pouţívány k financování investic obcí. K těmto příjmům patří např. příjmy z vlastního 

podnikání obcí, mezi které patří kupř. příjmy z pronájmu majetku, dary, poplatky za sluţby 

poskytované samotnou obcí anebo prostřednictvím některé z jejích sloţek, které uţivatelé 

těchto sluţeb hradí přímo obci. Mezi takové příjmy patří namátkově knihovnické poplatky, 

poplatky za parkování apod. Část nedaňových příjmů je tvořena příjmy sankčního charakteru, 

jakými jsou pokuty.
22

 

Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy spadají rovněţ mezi skupinu vlastních příjmů, jenţ obci 

plynou např. z prodeje majetku nemovitého i movitého, který je ve vlastnictví obce. Tento typ 

příjmů bývá pouţíván k financování investičních činností obcí.
23

 

Dotace 

Přijaté investiční transfery neboli dotace jsou jediným příjmem z těchto čtyř skupin, 

který nepatří do vlastních příjmů, ale do příjmů cizích. Náleţí mezi významný příjem, 

který plyne zvenku, nejvíce však od státu ze státního rozpočtu. Dotace od státu se dělí na dvě 

skupiny. První skupinu tvoří nárokované dotace, které vycházejí ze zákona. Další skupinou 

jsou nenárokované dotace poskytované v rámci grantů, o které musí obec poţádat. Mimo 

státní rozpočet bývají zdrojem dotací ještě nejrůznější státní fondy a to Státní fond ţivotního 

                                                 
22

 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011. 588 s. ISBN 978-80-7357-614-1 

23
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prostředí ve spojitosti s ekologicky zaměřenými investicemi, Státní fond rozvoje bydlení 

na podporu komunální bytové výstavby, výstavby domů s pečovatelskou sluţbou apod., 

případně dotace poskytnuté na základě Programu obnovy venkova. 

Obcím mohou plynout při splnění stanovených podmínek mimo dotací v rámci České 

republiky také dotace z Evropské unie. Většinou se jedná o dotace v rámci rozvoje obce. Obec 

např. vytvoří projekt a na jeho základě mu EU poskytne dotaci. Tyto dotace patří téţ 

do skupiny nenárokových dotací.
24

 

Výdaje 

Obce mají rovněţ své výdaje. U obcí se vykazují výdaje ve dvou hlavních kategoriích, 

a to běţné výdaje a kapitálové výdaje. Výdaje se opět mohou klasifikovat podle toho, 

zda jsou návratné či nenávratné. Tok výdajů od obcí je během roku většinou pravidelnější, 

neţ je tomu u příjmů obcí. Avšak občas výdaje koncem roku výrazněji vzrostou z příčiny 

pokusů obcí o rychlé dočerpání neutracených dotací pro daný rok. Zásadním důvodem pro tak 

rychlé dočerpání zůstatkové částky dotace je hrozba navrácení zbývajících peněz jejímu 

poskytovateli. V posledních letech však byla pravidla poskytování dotací od státu zmírněna 

a doba pro jejich vyuţití se prodlouţila. 

Běţné výdaje 

Patří mezi výdaje v obcích nejčastěji se vyskytující. Mnohé z nich se pravidelně 

v průběhu jednotlivých let opakují. V České republice obvykle běţné výdaje tvoří 

2/3 celkových výdajů obcí. Patří mezi ně kupř. materiálové výdaje, výdaje na energii, daňové 

výdaje, mzdové výdaje, výdaje na placení pojistného, výdaje související s placením pokut 

a úroků, výdaje na poskytování půjček, které se řadí jako jedny z mála mezi návratné výdaje, 

a další. Běţné výdaje mívají neinvestiční charakter a jsou mnohdy pouţívány k zajištění 

veřejných statků.
25

 

Kapitálové výdaje 

Zbývající třetinu obecních výdajů tvoří kapitálové výdaje. Mezi tyto se řadí zvláště 

investiční výdaje typu výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, 

výdaje na nákup cenných papírů, ale i investiční výdaje související s dotacemi atd.  
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3. SVĚŘENÉ DANĚ V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ 

SAMOSPRÁVY 

Jako daně svěřené se označují daně, jejichţ výnos plyne do rozpočtu té obce, na jejímţ 

území byl vybrán. Obec můţe ovlivňovat výši výnosu i tím, ţe bude usilovat o zvýšení počtu 

poplatníků takovýchto daní. Daň z nemovitých věcí a místní poplatky se řadí mezi vlastní 

příjmy obcí. Daň z nemovitých věcí je jednou z majetkových daní, která v České republice 

spadá pod skupinu přímých daní patřících zároveň mezi svěřené daně a je spolu s místními 

poplatky příjmem daňovým. 

3.1  Obecné vymezení daně z nemovitých věcí 

Majetkové daně jsou přímé daně, které se platí jak v Česku, tak i v jiných státech. 

Náleţí zde daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí. Majetkové 

daně vznikají na základě uţivatelského či vlastnického vztahu k majetku nebo na základě 

změny vlastníka majetku. Majetkové daně jsou nejstaršími daněmi v České republice, protoţe 

na rozdíl od jiných, které prošly na počátku 90. let 20. století radikálními změnami, tyto 

zůstaly z velké části totoţné. Zásadnější změna nastala 1. ledna 2014, kdy byla zrušena tzv. 

trojdaň (daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti) a namísto ní byla zavedena daň 

z nabytí nemovitých věcí. Na rozdíl od daní z příjmu anebo spotřebních daní, jsou daně 

z nemovitých věcí pro stát sice malé, ale stálé. Jsou tedy daněmi doplňkovými. 

Daň z nemovitých věcí 

Tato daň se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů. Od 1. ledna 2013 se daň z nemovitých věcí vybírá dle trvalého bydliště daňového 

subjektu a to v případě, ţe má nemovitosti v kraji, ve kterém bydlí. V případě, ţe má 

poplatník nemovitosti v jiném kraji, potom se daň vybírá podle toho, kde se nemovitost 

nalézá. Ale pokud poplatník vlastní více nemovitostí ve více katastrálních územích, pak je daň 

vybírána podle určeného územního pracoviště v jednotlivých krajích. Daň z nemovitých věcí 

má proti ostatním daním nespornou přednost v tom, ţe nemovitosti nelze přenášet tak, 

jako jiný majetek a nelze je proto skrýt či zamlčet, protoţe jsou evidovány v katastru 

nemovitostí. 
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Výnos daně z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem rozpočtu obce, na jejímţ 

území se daná nemovitost nachází.
26

 Zároveň je to jediná daň, u níţ obec můţe částečně 

ovlivňovat její výši a to prostřednictvím zavádění, zvyšování či sniţování různých koeficientů 

nebo prostřednictvím osvobození od daně, a to vše pak musí být stanoveno v obecně závazné 

vyhlášce k dani z nemovitostí v obci.
27

 Daň z nemovitých věcí se platí ze staveb a jednotek 

a z pozemků. Vyměřuje se za zdaňovací období dopředu, a to vţdy podle stavu k 1. lednu.  

Oproti místním poplatkům, o kterých pojednává subkapitola 3.3, nemají obce 

pravomoc rozhodnout o tom, zda daň z nemovitých věcí zavést či nikoliv.  

3.1.1 Daň z pozemků 

Daň z pozemků je detailně rozebrána v § 2 aţ § 6 zákona o dani z nemovitých věcí.  

Předmět daně z pozemků 

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky, které se nachází na území České 

republiky evidované v katastru nemovitostí.  

Předmětem této daně nejsou: 

o pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozloze zastavěné plochy těchto 

staveb,  

o lesní pozemky, na nichţ se nalézají lesy ochranné a lesy zvláštního určení, 

o pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků, jeţ slouţí 

k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb, 

o pozemky vyhrazené pro obranu České republiky, 

o pozemky, které jsou součástí jednotky nebo pozemky ve spoluvlastnictví 

všech vlastníků jednotek v domě uţívané společně s těmito jednotkami.
28

 

Členění pozemků 

Pro účely oceňování se pozemky člení na stavební pozemky, zemědělské pozemky, 

lesní pozemky a zalesněné nelesní pozemky, vodní plochy a jiné pozemky, které ještě 

nejsou v členění uvedeny. Mezi zemědělské pozemky patří vinice, chmelnice, ovocné sady, 

zahrady, orné půdy, louky a pastviny a trvalé travní porosty. Všechny tyto pozemky musejí 

být zapsány v katastru nemovitostí.  
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 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, § 4 odst. 1 písm. a) 
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Poplatníci daně 

Poplatníky daně z pozemků jsou vlastníci pozemku. Jde-li o pozemek ve vlastnictví 

České republiky, je poplatníkem státní příspěvková organizace, organizační sloţka státu, 

státní podnik, státní fond anebo jiná státní organizace, která má právo hospodařit 

s majetkem státu. Dále právnická osoba, která má právo vyuţívat tento pozemek na bázi 

výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé uţívací vztahy k majetku České 

republiky. 

Poplatníkem daně z pozemků je v kaţdém případě nájemce či pachtýř u pronajatého 

anebo propachtovaného pozemku, je-li evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným 

způsobem. Je s ním oprávněn hospodařit Státní pozemkový úřad či Správa státních hmotných 

rezerv, nebo je převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí. 

Uţivatel je plátcem této daně v případě, ţe vlastník pozemku není znám nebo 

u pozemků, jejichţ hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních 

za původní pozemky sloučené.
29

 

Osvobození od daně 

Osvobození od daně z pozemků je velmi obsáhlé a komplikované. Celý výčet 

pro osvobození nalezneme v ustanovení § 4 zákona o dani z nemovitých věcí. Mezi 

nejčastější příčiny pro osvobození náleţí kupř. vlastnictví určitého druhu subjektu anebo 

vyuţití pozemku k veřejnému prospěchu. U poplatníků daně z pozemků je většina osvobození 

podmíněna aţ jejich uplatněním v daňovém přiznání. Vyskytují se avšak i výjimky, 

kdy pro osvobození není nutnost uplatnění v daňovém přiznání. Tak je to např. u veřejně 

přístupných parků.  

Od daně z pozemků jsou osvobozeny např. pozemky ve vlastnictví státu, pozemky 

ve vlastnictví té obce, na jejímţ katastrálním území se nacházejí, nebo pozemky uţívané 

diplomatickými zástupci pověřenými v České republice. Od daně z pozemků jsou ještě 

osvobozeny i pozemky, na nichţ jsou umístěny stavby státem uznávaných církví 

slouţících k náboţenským úkonům či pozemky, na nichţ jsou umístěny stavby v drţení 

obecně prospěšných společností. Dále jsou osvobozeny pozemky, na nichţ jsou umístěny 

stavby, které slouţí ke zlepšení stavu ţivotního prostředí, pozemky, na nichţ jsou 

umístěny hřbitovy, pozemky, na kterých jsou umístěny sportoviště anebo veřejně 
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přístupné parky apod. Všechny tyto stavby nesmějí být vyuţívány pro podnikatelskou 

činnost.  

Základ daně 

Základ daně z pozemků vychází z toho, o jaký typ pozemku se jedná a je to buď cena 

půdy, cena pozemku či skutečná výměra pozemku.  

Cena půdy u orné půdy, vinic, chmelnic, ovocných sadů, zahrad a trvalých travních 

porostů se vypočte jako součin skutečné výměry pozemku v m
2
 a průměrné ceny půdy 

stanovené na 1 m
2
. Tento základ daně se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Cena pozemku 

u hospodářských lesů a rybníků s průmyslovým a intenzivním chovem ryb se stanoví buď 

jako součin skutečné výměry pozemku v m
2
 a částky 3,80 Kč, anebo je určena dle platných 

cenových předpisů. Tento základ daně se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Skutečná výměra 

pozemku se udává v m
2
 u ostatních pozemků a to k 1. lednu daného zdaňovacího období. 

Tento základ daně se zaokrouhluje na celé m
2
 nahoru.

30
 

Sazby daně 

Sazby daně z pozemků jsou uvedeny v § 6 zákona o dani z nemovitých věcí. Sazby 

jsou rozčleněny podle jednotlivých typů pozemků. Podrobný přehled sazeb nabízí Tab. 3.1.  

Tab. 3.1 - Sazby daně z pozemků 

A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75%    

 
B – trvalý travní porost 0,25 % 

C – hospodářský les 0,25 % 

D – rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 % 

E – zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč/m² 

 F – stavební pozemek 2,00 Kč/m² 

 
G – ostatní plocha 0,20 Kč/m² 

 X – Zpevněné plochy pozemků, uţívané k následující podnikatelské činnosti: 

zemědělské prvovýroby, lesní a vodní hospodářství 

 

1,00 Kč/m
2 

 

Y – Zpevněné plochy pozemků, uţívané k následující podnikatelské činnosti: 

průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba, ostatní 

podnikatelská činnost 

 

5,00 Kč/m
2 

 

Zdroj: Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, vlastní zpracování 

                                                 
30
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Pozemky označené v tabulce písmeny A aţ D patří z hlediska stanovení základu daně 

do skupiny zemědělské půdy a pozemky E aţ G náleţí dle téhoţ hlediska do skupiny 

nezemědělské půdy. Označení jednotlivých druhů pozemků pomocí písmen není dáno 

zákonem, nýbrţ vychází z oficiálního označení, které je uvedeno v daňovém přiznání k dani 

z nemovitých věcí. 

U stavebních pozemků, jeţ jsou uvedeny v Tab. 3.1 pod písmenem F, je navíc 

uplatňován základní koeficient dle počtu obyvatel. Základní sazba stavebního pozemku 2,00 

Kč/m
2
 se vynásobí základním koeficientem, jehoţ hodnoty jsou uvedeny v Tab. 3.2. 

Tab. 3.2 -  Koeficient jednotlivých obcí podle počtu obyvatel 

Koeficient  Počet obyvatel  

1,0 v obcích do 1000 obyvatel  

1,4 v obcích nad 1000 obyvatel do 6000 obyvatel 

1,6 v obcích nad 6000 obyvatel do 10 000 obyvatel 

2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 

2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 

3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, 

Mariánských Lázních a Poděbradech 

4,5 v Praze  (maximální zvýšení na hodnotu 5) 

Zdroj: Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, vlastní zpracování 

Zákon o dani z nemovitých věcí umoţňuje zastupitelům obcí pouţít tři typy 

koeficientů, kterými se upravuje sazba daně, a to velikostní koeficient, vnitřní koeficient 

a místní koeficient. 

 Povaţuje-li to zastupitelstvo za účelné, můţe pro jednotlivé části obce velikostní 

koeficient, který je pro ni stanoven ze zákona, zvýšit o jednu kategorii, nebo sníţit o jednu 

aţ tři kategorie. Koeficient 4,5, který se týká hl. města Prahy, je moţné zvýšit na koeficient 5. 

 Pro ostatní stavby, kromě obytných domů, ale včetně samostatných nebytových 

prostor, lze zvýšit sazbu daně ze staveb vnitřním koeficientem o velikosti 1,5 (bez závislosti 

na počtu obyvatel v obci). Obec se pouze rozhoduje, zda koeficient zavede nebo ne. Jeho výši 

však měnit nemůţe. Pro rekreační stavby v národních parcelách (např. Český les, Šumava) 

platí koeficient 2,0. 
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V případě místního koeficientu, jde o koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5, 

jímţ se násobí celková daňová povinnost poplatníka. Zvýšenému místnímu koeficientu však 

nepodléhá orná půda a další druhy pozemků (např. pozemky chmelnic, vinic, zahrad).
31

 

3.2 Daň ze staveb a jednotek 

Daní ze staveb a jednotek se zabývá § 7 aţ § 11 zákona o dani z nemovitostí.  

Předmět daně ze staveb 

Předmětem daně ze staveb a jednotek je zdanitelná stavba a jednotka. Zdanitelnou 

stavbou je buď budova, jakou se pro účely daně z nemovitých věcí povaţuje budova podle 

katastrálního zákona, či inţenýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu. Předmětem 

této daně není budova, v níţ jsou jednotky. Na zdanitelnou stavbu, která není samostatnou 

nemovitou věcí, se pro potřeby daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, 

jejímţ vlastníkem je ten, kdo vlastní věc, jejíţ je tato stavba součástí.
32

 

Členění staveb 

Členění staveb na jednotlivé druhy stanovuje vyhláška. Pro účely oceňování se stavby 

člení na stavby pozemní, inţenýrské a speciální pozemní, dále vodní nádrţe a rybníky 

či jiné stavby. Mezi pozemní stavby patří budovy, jednotky a venkovní úpravy. Budovami 

se chápou stavby prostorově soustředěné a navenek většinou uzavřené obvodovými stěnami 

a střešními konstrukcemi, s jedním anebo více ohraničenými uţitkovými prostory. 

Do speciálních pozemních staveb patří stavby vodní a dopravní, kanalizace, stavby 

pro rozvod energií a vody, věţe, stoţáry, komíny, plochy a úpravy území, studny a další 

stavby speciální povahy.  

Poplatníci daně 

Poplatníky daně ze staveb a jednotek jsou podle § 8 zákona o dani z nemovitostí 

vlastníci zdanitelné stavby či jednotky. Jde-li o zdanitelnou stavbu nebo jednotku, 

která je majetkem České republiky, je poplatníkem daně ze staveb a jednotek státní 

příspěvková organizace, organizační sloţka státu, státní podnik, státní fond nebo jiná 

státní organizace, jenţ je příslušná hospodařit, eventuálně která má právo hospodařit 

s majetkem státu. Kromě toho je poplatníkem také právnická osoba, která má právo uţívat 
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tuto zdanitelnou stavbu či jednotku na základě výpůjčky vzniklé dle zákona upravujícího 

některé uţívací vztahy k majetku České republiky.  

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je tedy pokaţdé nájemce nebo pachtýř 

u pronajaté nebo propachtované jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný neţ sklep 

či komoru, nebo zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného domu, jsou-li s nimi 

příslušné hospodařit Správa státních hmotných rezerv anebo Státní pozemkový úřad, 

nebo jsou-li převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.
33

 

Osvobození od daně 

Osvobození daně ze staveb je stejně jako u pozemků velmi obtíţné a obsáhlé. Veškerá 

osvobození lze najít v § 9 zákona o dani z nemovitých věcí. Nejedno osvobození je shodné 

s osvobozením jako u daně z pozemků (vyuţití stavby k prospěchu veřejnosti). Podobně jako 

u daně z pozemků i zde jsou některá osvobození podmíněna aţ jejich uplatněním v daňovém 

přiznání. Na druhé straně i tady existují výjimky, kdy pro osvobození není nutnost uplatnění 

v daňovém přiznání, např. u staveb, které slouţí k zajištění hromadné osobní přepravy.  

Od daně ze staveb jsou např. osvobozeny stavby, jednotky ve vlastnictví státu nebo 

ve vlastnictví té obce, na jejímţ katastrálním území se nacházejí. Osvobozeny jsou také 

stavby a jednotky uţívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, 

jakoţ i budovy anebo jednotky ve vlastnictví registrovaných církví a náboţenských 

společností, budovy či jednotky ve vlastnictví obecně prospěšných společností, 

odborových organizací, spolků, mezinárodních odborových organizací a jejich 

pobočných organizací, organizací zaměstnavatelů. Dále také budovy a jednotky slouţící 

muzeím a galeriím, knihovnám, školám, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální 

péče anebo nadacím, apod. Všechny tyto stavby a jednotky nesmějí být vyuţívány 

pro podnikatelskou činnost.  

Můţe ovšem nastat případ, kdy je osvobozena od daně jen část stavby nebo jednotky. 

Potom se její osvobození vypočte jako poměr podlahové plochy nadzemní části stavby, 

která podléhá osvobození, k celkové podlahové ploše nadzemních částí stavby. 

Základ daně 

Při stanovení základu daně se vychází ze zjištěného stavu k 1. lednu zdaňovacího 

období. Jestliţe by došlo během roku ke změnám, tato změna se zohlední aţ v dalším 

zdaňovacím období. Základem daně ze staveb a jednotek je buď výměra zastavěné plochy 
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v m
2
 anebo upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy jednotky v m

2
. 

U výměry zastavěné plochy se základ daně zaokrouhlí na celé m
2
 nahoru. Upravená 

podlahová plocha se vypočte: 

1) vynásobením výměry podlahové plochy v m
2
 a koeficientu 1,22, je-li součástí 

jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu, či je-li s jednotkou uţíván pozemek 

ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě  

2) nebo koeficientem 1,20 v ostatních případech. Základ daně se zaokrouhlí na celé 

m
2
 nahoru.

34
 

Sazby daně 

Sazby daně ze staveb a jednotek jsou rozčleněny v souvislosti s účelem vyuţití 

jednotlivých staveb. Podrobný přehled sazeb daní je uveden v Tab. 3.3. Podobně jako u daně 

z pozemků, je dáno označení jednotlivých druhů staveb prostřednictvím písmen abecedy 

z oficiálního označení ve formuláři daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. 
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Tab. 3.3 -  Sazby daně ze staveb 

Stavby  

H – obytný dům  2 Kč/m² 

 I – ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu 2 Kč/m² 

 J – budovy pro individuální rekreaci, rodinný dům vyuţívaný pro individuální rekreaci 

 

 

 

 

      rekreaci 

6 Kč/m² 

 K – budovy plnící doplňkovou funkci k budově pro individuální rekreaci 2 Kč/m² 

 L – garáţ vystavěná odděleně od budov obytných domů 8 Kč/m² 

 M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m² 

 N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m² 

 O – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m² 

 P – ostatní stavba 6 Kč/m² 

 Jednotky  

R – byt 2 Kč/m² 

 Samostatný nebytový prostor  

S – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m² 

 T – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m² 

 U – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m² 

 V – samostatný nebytový prostor uţívaný jako garáţ 8 Kč/m² 

 Z – ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m² 

 Zdroj: Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, vlastní zpracování 

Základní sazba daně ze staveb se zvyšuje o 0,75 Kč u staveb H, I, J, K, L, V, P 

za kterékoli další nadzemní podlaţí, pokud zastavěná plocha nadzemního podlaţí přesahuje 

jednu třetinu zastavěné plochy. U staveb M, N, O se sazba daně rovněţ zvyšuje 

o 0,75za kaţdé další nadzemní podlaţí. Podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí 

se za první nadzemní podlaţí chápe kaţdé konstrukční podlaţí, které má úroveň podlahy nebo 

i její části do 0,80 m pod nejniţším bodem přilehlého terénu, není-li v projektové 

dokumentaci stanoveno jinak.
35
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Základní sazba daně ze staveb, anebo zvýšená sazba, se u staveb H, I, R, Z vynásobí 

základním koeficientem podle počtu obyvatel zobrazeném v Tab. 3.4. 

Tab. 3.4 -  Koeficient jednotlivých obcí podle počtu obyvatel 

Koeficient  Počet obyvatel  

1,0  v obcích do 1000 obyvatel       

1,4  v obcích nad 1000 obyvatel do 6000 obyvatel 

1,6  v obcích nad 6000 obyvatel do 10 000 obyvatel 

2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 

2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 

3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel ve statutárních městech a ve Františkových 

Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních 

a Poděbradech 

4,5  v Praze  (maximální zvýšení na hodnotu 5) 

Zdroj: Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, vlastní zpracování 

Obec si opět můţe prostřednictvím obecně závazné vyhlášky určit, jak se základní 

koeficient změní a to buď zvýšením, ale nejvýše o 1 kategorii, nebo sníţením. U sníţení 

je pouze moţnost sníţit si koeficient vyšší a to o 1 aţ 3 kategorie. Základní koeficient platný 

pro hlavní město Praha je moţno zvýšit maximálně na 5,0. 

Základní sazba daně ze staveb nebo zvýšená sazba se u staveb J, K, L, M, N, O, S, T, 

U, V, Z vynásobí koeficientem 1,5, pokud ho stanoví obec obecně závaznou vyhláškou. 

U staveb J, K, pokud jsou tyto stavby umístěny v národních parcích a v zónách I. chráněných 

krajinných oblastí, se vynásobí koeficientem 2,0. Pokud jsou nebytové prostory vyuţívány 

k podnikatelské činnosti, pak se daň ze staveb u obytných domů (H) zvýší o 2,0 Kč za kaţdý 

m
2
 uţívaný pro podnikání. 

3.2.1 Výpočet daně z nemovitých věcí 

Výpočet daně z nemovitých věcí je nesnadný, poněvadţ velikost daně ovlivňuje více 

faktorů. Příklady nejdůleţitějších faktorů ovlivňujících výši daně lze vidět v Tab. 3.5. 
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Tab. 3.5 - Hlavní faktory ovlivňující výši daně z nemovitostí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podle těchto faktorů se mezi sebou násobí sazby, koeficienty a základ daně dle toho, 

jestliţe počítáme daň z pozemků či ze staveb. Výsledná daň z pozemků či ze staveb 

se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Protoţe můţe být pro běţného člověka správné vypočtení 

výše daně namáhavé, napomáhají mu s ním daňové kalkulačky, které jsou běţně přístupné 

na internetu. 

3.2.2 Hrazení daně z nemovitých věcí a podání daňového přiznání 

Daň z nemovitých věcí je jednou z daní, která se platí předem a pro její zaplacení 

je tedy rozhodující stav v katastru nemovitostí uţ k 1. lednu daného zdaňovacího období, 

za nějţ má být uhrazena. Zdaňovací období je jeden kalendářní rok.  

Přiznání daně z nemovitých věcí se podává nejpozději do 31. ledna místně 

oprávněnému správci daně. Daňový řád účinný od roku 2011 zavedl pokutu za pozdní podání 

daňového přiznání, viz § 250 daňového řádu. Tento paragraf přikazuje zaplatit pokutu, 

jestliţe se podání přiznání zpozdí o více neţ pět pracovních dní po 31. lednu. K úkonu 

odeslání se dle daňového řádu nepřihlíţí, z toho důvodu existuje moţnost do pěti pracovních 

dní po termínu ještě daň bez peněţitého trestu za pozdější podání uhradit. Pokuta dosahuje 

0,05 % z daňové povinnosti za kaţdý den prodlevy a to minimálně 200 Kč a maximálně 300 

000 Kč. Do roku 2012 činila tato pokuta minimálně 500 Kč, ale v roce 2013 nastalo zmírnění 

tohoto penále z důvodu její leckdy nespravedlivé výše. Minimální míra pokuty 500 Kč 

je zachována, jestliţe nedošlo k podání daňového přiznání ani na výzvu správce daně. Pokuta 

musí být uhrazena do 30 dnů ode dne zprávy o platebním výměru správcem daně. Poplatník 

však můţe příslušný finanční úřad zaţádat o prodlouţení lhůty pro podání daňového přiznání 

o 3 měsíce, tedy do 30. dubna. 

Poplatníci daně, kteří se stali v předcházejícím roce novými vlastníky nemovité věci 

a poplatníci, u kterých došlo u vlastnictví nemovité věci ke změnám okolností rozhodující 

typ pozemku nebo stavby 

 výměra pozemku a jeho cena za m
2 

 zastavěná plocha 

 počet obyvatel obce (základní koeficient) a místní koeficient 

 počet nadzemních podlaţí 
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pro vyměření daně, např. se k nemovitosti přistavovalo či se změnila výměra nemovitosti 

apod., podávají daňové přiznání z nemovitých věcí. Ale poplatníci, kteří daňové přiznání 

v minulosti podali a u kterých k ţádné změně nedošlo, daňové přiznání uţ nepodávají. 

Obvykle dostanou poštovní poukázku od příslušného finančního úřadu, na které je částka 

vyměřené daně, kterou jsou povinni uhradit. Daňové přiznání se odevzdává na tiskopise 

vydaném ministerstvem financí, který je k nahlédnutí v Příloze č. 2. 

Placením daně z nemovitých věcí se zabývá § 15 zákona o dani z nemovitých věcí. 

Daň z nemovitých věcí je splatná do 31. května daného roku. V případě, ţe její celková částka 

převyšuje hodnotu 5 000 Kč, potom je rozdělena na dvě stejné splátky. První splátka bude 

zaplacena do 31. května a druhá do 30. listopadu. Poplatníci, kteří vykonávají zemědělskou 

výrobu a chov ryb, mají daň z nemovitých věcí splatnou aţ do 31. srpna a jestliţe by u těchto 

poplatníků rovněţ došlo k rozdělení na dvě stejné splátky, potom je druhá část daně splatná 

do 30. listopadu.
36

 Při pozdějším zaplacení daně z nemovitých věcí hradí daňový subjekt úrok 

z prodlení s úhradou daňové povinnosti podle § 252 daňového řádu. Pozdní zaplacení je, 

kdyţ se poplatníci zpozdí o 5 pracovních dnů po 31. lednu. Pokud úrok nepřekročí obnos 200 

Kč, potom se sankce za zpoţděné zaplacení neuplatňuje. 

 Daň z nemovitých věcí se dá zaplatit třemi způsoby: prostřednictvím platby 

sloţenkou, pomocí bezhotovostního převodu či rovnou na pokladně oprávněného finančního 

úřadu. Pokud platíme sloţenkou anebo bezhotovostním převodem, pak se za den platby počítá 

aţ den, kdy platba byla připsána na účet finančního úřadu. Jestliţe celková daň z nemovitých 

věcí u jednoho poplatníka nepřesáhne částku 30 Kč, poplatník sice musí podat daňové 

přiznání a daň je mu vyměřena, ale neplatí se. 

3.2.3 Spoluvlastnictví 

V případě, ţe se jedná o spoluvlastnictví určité nemovité věci a za všechny 

spoluvlastníky předkládá daňové přiznání za celou nemovitou věc jen jeden spoluvlastník, 

potom se jedná o tzv. společného zástupce v daňovém řízení. Můţe se však stát, ţe správce 

daně bude domáhat daň na kterémkoliv jiném spoluvlastníkovi. 

Jestliţe jeden ze spoluvlastníků podá daňové přiznání sám za sebe a za svou část 

na nemovité věci, musí být ostatní spoluvlastníci ostraţití, aby nezapomněli taktéţ podat 

daňová přiznání za své vlastní spoluvlastnické podíly na nemovité věci. Pro takovéto 
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okolnosti existuje výjimka, avšak pouze pokud spoluvlastníci měli jiţ kdysi v minulosti 

stanoveného společného zástupce v daňovém řízení. V tomto případě se nebude příslušný 

finanční úřad domáhat pokut na spoluvlastnících za opoţděné podání přiznání k dani 

ani penále z doměření daně. 

3.2.4 Změny u daně z nemovitých věcí v roce 2013 

Od 1. ledna 2013 došlo k reorganizaci daně z nemovitých věcí. Jednou ze změn byla 

organizační struktura finančních úřadů kvůli změně Zákona o finanční správě. Od roku 2013 

v krajských městech a v hlavním městě Praha dbá o správu daně z nemovitých věcí 

14 krajských finančních úřadů a jejich 199 územních pracovišť. To poskytlo spojení 

daňových povinností za jednotlivé nemovité věci, kterými se předtím věnovaly různé finanční 

úřady v jednotlivých krajích. Například ještě v roce 2012 fungovalo 8 finančních ředitelství 

a 199 finančních úřadů. 

Poplatníci, jejichţ nemovité věci jsou na území téhoţ kraje, podají jenom jedno 

daňové přiznání a vyrovnání za všechny nemovitosti provedou pouze jednou platbou, a to 

na finanční úřad, v jehoţ obvodu se nachází dané nemovité věci. Tato souvislost má spojitost 

taktéţ se sloučením stávajících spisů souvisejících s daní z nemovitých věcí do jednoho spisu. 

Dokumenty, které se týkají daňové povinnosti, jsou spravovány určitými územními pracovišti, 

která je spravují dle jednotných pravidel. Normy k postupu stanovení spravujícího územního 

pracoviště jsou blíţe popsány v Informačním letáku pro poplatníky daně z nemovitosti, jeţ lze 

snadno nalézt i na internetu. Tento leták je představen v Příloze č. 3. 

3.2.5 Obecné vymezení a právní úprava místních poplatků 

Místní poplatky upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Místní poplatky patří mezi nejvýznamnější místní daně v České 

republice a řadí se mezi daňové příjmy. Na rozdíl od daně z nemovitých věcí mají 

fakultativní, nikoliv obligatorní charakter. Rozumí se tím moţnost obce rozhodovat o tom, 

zda se vůbec budou na území obce poplatky vybírat. Tyto obce zavádí obecně závaznou 

vyhláškou a poměr jejich nákladů a výtěţnosti by měl představovat jedno ze základních 

kritérií pro jejich zavedení či nezavedení. U místních poplatků mají obce o něco širší škálu 

pravomocí, neţ tomu bylo u daně z nemovitých věcí a jsou tedy schopny větší měrou ovlivnit 

výši zisku z místních poplatků.  

U kaţdého poplatku jsou dány základní náleţitosti, tj. poplatník, předmět, základ, 

maximální sazba, osvobození od placení, případně slevy, splatnost a sankce. Obce můţe 
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obecně závaznou vyhláškou rozšířit okruh osvobození, diferencovat sazbu nebo upřesnit 

podmínky pro placení. 

Mnoho odborníků řadí místní poplatky do kategorie místních daní, kam by tedy měly 

náleţet všechny poplatky anebo daně, které jsou vybírány obcemi do svých rozpočtů. Dle této 

interpretace by se měly mezi místní daně řadit nejen místní poplatky, ale i daň z nemovitých 

věcí a ostatní daně, jako je DPH a důchodové daně. Nicméně tato skupina by pak byla velmi 

obsáhlá, coţ je nepřípustné. Navíc kaţdý z těchto odborníků charakterizuje místní daně podle 

své vlastní definice. Dle některých z nich by se např. daň z nemovitých věcí nemohla mezi 

místní daně řadit, neboť to tyto definice vylučují. Většina z odborníků se neshoduje 

především na základních kritériích místních daní.
37

 

Další odborníci naopak pokládají za daně jen některé z místních poplatků a to podle 

jejich charakteru. Třeba poplatek ze psů povaţují za poplatek, avšak poplatek ze vstupného 

řadí mezi daň.
38

 

V ţádném právním předpise nelze nalézt přesné vymezení poplatků a daní. Hlavní 

rozdíl mezi poplatky a daněmi spočívá v tom, ţe poplatky jsou obvykle nepravidelnou 

a jednorázovou platbou vybíranou za nějakou protihodnotu. Naopak daně jsou většinou 

povinnou, opakovanou, neúčelovou a nenávratnou platbou, která je vybírána ve prospěch 

veřejného rozpočtu. V praxi se ale rozdíly mezi poplatky a daněmi mnohdy stírají. 

Pro potřebu této diplomové práce budou místní poplatky označovány pojmem poplatky, 

poněvadţ tento pojem je více zaţitý.  

Celkový výnos z místních poplatků získávají obce, které tyto výnosy mohou pouţít 

na dílčí zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti s těmito poplatky, jako na čistotu v obci 

v případě poplatku ze psů. Obec vymezuje základ daně i sazby u místních poplatků a provádí 

jejich správu. Jednou z hlavních funkcí těchto poplatků v obci je regulační funkce, 

kdy kupříkladu zavedení či nezavedení určitého poplatku vede ke zvýhodnění určitých skupin 

občanů, kteří to potřebují o trochu více neţ ti ostatní. Jde např. o niţší poplatek či úplné 

osvobození od poplatku u slepeckých psů.
39
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3.2.6 Druhy místních poplatků 

Obce mají na výběr celkem osm místních poplatků uvedených v Tab. 3.6. 

V roce 2011 bylo vybíráno devět místních poplatků, jelikoţ ještě platil místní poplatek 

za provozovaný výherní hrací automat. Od 1. ledna 2012 byla zrušena jeho forma místního 

poplatku, nezanikl ale úplně, byl nahrazen odvodem z výherních hracích automatů. 

V teoretické části tedy tomuto zaniklému poplatku nebude věnována ţádná pozornost. 

Zmínka o něm bude jen ve 4. kapitole, protoţe byl do roku 2012 prvkem příjmů obce, 

jejíţ místní poplatky budou později analyzovány. 

Tab. 3.6 - Druhy místních poplatků 

poplatek ze psů 

poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 

poplatek za uţívání veřejného prostranství 

poplatek ze vstupného 

poplatek z ubytovací kapacity 

poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 

poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

poplatek za zhodnocení stavebního pozemku s moţností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo 

kanalizace 

Zdroj: RADVAM, M. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6, str. 36, 

vlastní zpracování 

Poplatek ze psů 

Poplatek ze psů je jeden z nejstarších a nejčastěji se vyskytujících poplatků u nás. 

Pochopitelně můţe nastat otázka, proč jsou ze všech druhů zvířat zpoplatněni zrovna psi? 

Má to jistě co do činění s tím, ţe pes je jedno z nejčastěji chovaných domácích zvířat. 

Tento poplatek patří k tradičním poplatkům a jeho funkce je v podstatě dvojí, a 

to regulovat počet psů v obci a získat určité finanční prostředky. Poplatníkem je fyzická nebo 

právnická osoba, která je drţitelem psa a která má v obci trvalý pobyt nebo sídlo. Pro určení 

místní příslušnosti k vyměření místního poplatku ze psů není rozhodující, kde drţitel psa 

(poplatník) pobývá nebo kde je pes chován, nýbrţ skutečnost, kde má drţitel psa trvalý pobyt 

nebo sídlo. 
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Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců, kromě psů uţívaných k doprovázení 

či ochraně osob nevidomých, bezmocných a drţitelů průkazu ZTP/P. Od poplatku jsou rovněţ 

osvobozeny osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoby 

provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy. Také osoby, které mají 

povinnost vlastnit psa na základě zákona (např. zákona o myslivosti). 

Výše poplatku můţe ročně dosahovat maximálně 1 500 Kč za psa. Obecní vyhlášky 

stanovují výši poplatků diferencovaně, většinou podle velikosti obce, či zda jde o sídliště nebo 

zástavbu rodinných domků. U vlastníků psa – poţivatelů invalidního, starobního nebo 

vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu, anebo poţivatelů sirotčího 

důchodu činí sazba daně maximálně 200 Kč ročně. U druhého a kaţdého dalšího psa můţe 

obec horní hranici zvýšit aţ o 50 %. Častokrát se tak ale neděje, poněvadţ rodiny ţijící 

ve společné domácnosti vyuţijí větší počet osob v domě a tedy kaţdého ze psů napíší 

na jiného člena rodiny. V případě drţení psa po dobu kratší neţ jeden rok se platí poplatek 

v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Pokud by nastala 

situace a poplatník by se kupř. přestěhoval do jiné obce nebo by změnil své sídlo, potom 

by platil poplatky nové obci, ale aţ od počátku kalendářního měsíce, který následuje 

po měsíci, ve kterém vznikla tato změna.  

Obce, které mají na svém území tyto poplatky zavedeny, vybraný obnos z nich 

pouţívají např. na zabezpečení čistoty obce, která se psy souvisí. Můţe se jednat 

o nainstalování sáčků na zvířecí exkrementy, coţ je běţnější spíše ve větších městech neţ 

v obcích.  

Tab. 3.7 uvádí stručný přehled výnosů z poplatku ze psů, které obce vybraly v České 

republice v letech 2008 aţ 2011. V jejich průběhu byl zaznamenán mírný pokles výnosů, 

avšak poplatek ze psů se pohyboval kaţdoročně téměř ve stejné výši. 
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Tab. 3.7 - Výnos z poplatku ze psů v ČR (v tis. Kč) 

Rok Výnos 

2008 287 477,00 

2009 286 741,00 

2010 281 384,00 

 2011 287 454,00 

2012 285 655,00 

2013 281 208,00 

Zdroj: PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 222 s. ISBN 978-80-7400-454-4, 

str. 29, vlastní zpracování  

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

Turistický ruch a turisté jsou pro mnoho zemí významným zdrojem příjmů. Je tomu 

tak i v České republice. Turistika je důleţitá nejen pro velká města, nýbrţ i pro obce a zároveň 

i pro podnikatele, kteří se jí zabývají. Jako protisluţbu za vybírání poplatku v lázeňských 

anebo v rekreačních oblastech mohou obce či města zdarma poskytovat mapy okolí, 

které jsou vydávané obcemi či městy anebo zprostředkovat informace za pomoci 

informačních center pro turisty. 

Na poplatek lze nahlíţet jako na částečnou úhradu za veřejné sluţby, jeţ obce 

návštěvníkům poskytují. Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která pobývá v příslušném 

místě z důvodu léčení či rekreace. Podmínkou je přechodný a úplatný pobyt v lázeňských 

místech a místech soustředěného turistického ruchu, pokud tyto osoby neprokáţí jiný důvod 

svého pobytu. Poplatek vybírá pro obec ten, kdo poskytuje zmíněným osobám přechodné 

ubytování, tzv. plátce. Pokud však tento ubytovatel poplatek nevybere, bude ho na něm obec 

(správce poplatku) vymáhat. Plátce neboli ubytovatel musí vést evidenční knihu v písemné 

podobě. Do ní zaznamenává jméno a příjmení ubytované osoby, její adresu, číslo průkazu 

totoţnosti, účel pobytu a dobu, po kterou je u něj osoba ubytována. Evidenční kniha 

se archivuje na dobu 6 let po provedení posledního zápisu. 

Zákon vymezuje skupinu osob, které poplatku za lázeňský a rekreační pobyt 

nepodléhají. Jde například o osoby mladší 18 let a starší 70 let. Obecně závaznou vyhláškou 

lze okruh osob nepodléhajících poplatku dále rozšířit, nelze ho však zúţit proti zákonnému 

výčtu. 
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Sazby poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí aţ 15 Kč za osobu, kromě osob 

osvobozených od poplatku nebo poplatku nepodléhajících. Platí se za kaţdý byť i započatý 

den pobytu, s výjimkou dne příchodu. Obec můţe stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo 

roční paušální částkou.  

Výtěţky z tohoto poplatku v České republice v letech 2008 aţ 2011 jsou uvedeny 

v Tab. 3.8. Je zjevné, ţe v letech 2009 a 2010 nastal mírný pokles výnosů oproti rokům 

2008 a 2011, přesné příčiny však nejsou známy. 

Tab. 3.8 -  Výnos z poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt v ČR (v tis. Kč) 

Rok Výnos 

2008 309 229,00 

2009 281 945,00 

 2010 283 849,00 

2011 301 772,00 

2012 304 117,00 

2013 300 677,00 

Zdroj: PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 222 s. ISBN 978-80-7400-454-4, 

str. 42, vlastní zpracování 

Poplatek za uţívání veřejného prostranství 

Zvláštním uţíváním se rozumí například umístění zařízení k poskytování sluţeb, 

umístění reklamních nebo prodejních zařízení, cirkusů, lunaparků atd. Z akcí, jejichţ výtěţek 

je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.  

Poplatek za uţívání veřejného prostranství hradí fyzické i právnické osoby, 

které uţívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v zákoně o místních poplatcích. 

Podle zákona o obcích se veřejným prostranstvím rozumí všechna náměstí, ulice, 

trţiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné kaţdému bez omezení, 

tedy slouţící obecnému uţívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. V souladu 

s dikcí zákona musí obec ve své obecně závazné vyhlášce stanovit místa, která podléhají 

poplatku za uţívání veřejného prostranství. 

Maximální výše poplatku je stanovena na 10 Kč za kaţdý, byť započatý m
2
 uţívaného 

veřejného prostranství a den. Za uţívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo 
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reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí můţe obec zvýšit sazbu aţ na desetinásobek. 

I v tomto případě lze stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.  

V Tab. 3.9 jsou uvedeny výnosy z poplatku za zvláštní uţívání veřejného prostranství 

v jednotlivých letech. Oproti prvním dvěma zmíněným poplatkům jsou vybírané částky 

za tento poplatek několikanásobně vyšší. V letech 2008 aţ 2011 se v České republice jednalo 

o třetí nejvýnosnější poplatek. 

Tab. 3.9 -  Výnos z poplatku za uţívání veřejného prostranství v ČR (v tis. Kč) 

Rok Výnos 

2008 710 368,00 

 2009 632 054,00 

 2010 626 426,00 

 2011 681 575,00 

 2012 654 656,00 

2013 629 228,00 

Zdroj: PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 222 s. ISBN 978-80-7400-454-4, 

str. 51, vlastní zpracování 

Poplatek ze vstupného 

Tento poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní 

akce, sníţeného o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsaţena. Vstupným 

se pro účely zákona o místních poplatcích rozumí peněţitá částka, kterou účastník akce 

zaplatí za to, ţe se jí můţe zúčastnit. Poplatníky jsou tedy pořadatelé akcí, z nichţ se vybírá 

vstupné a to buď fyzické, nebo právnické osoby. V případě akcií, jejichţ celý výtěţek je určen 

na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. 

Výši poplatku i v tomto případě zákon pouze limituje, a sice 20 % vybraného 

vstupného. Obec však můţe po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek paušální částkou. 

Vyhláškou obec stanoví konkrétní výši poplatku podle místních podmínek, respektive 

diferencovaně s ohledem na různé druhy akcí.  

V Tab. 3.10 je zachycen celkový výnos z poplatku během pěti let. Z dat je zřejmé, 

ţe výnosy nejsou nijak velké. Je to hlavně z příčiny malého zájmu obcí o tento poplatek. 
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Tab. 3.10 - Výnos z poplatku ze vstupného v ČR (v tis. Kč) 

Rok Výnos 

2008 64 624,00 

 
2009 62 785,00 

 

 

2010 52 532,00 

 2011 60 374,00 

 2012 57 627,00 

2013 56 116,00 

Zdroj: PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 222 s. ISBN 978-80-7400-454-4, 

str. 74, vlastní zpracování 

Poplatek z ubytovací kapacity 

Tento poplatek je cenou za zvýšené výdaje na veřejné sluţby, které souvisejí 

s turistickým ruchem. Platí jej ubytovatel, tedy fyzická nebo právnická osoba poskytující 

přechodné ubytování. 

Předmětem poplatku jsou lůţka uţívaná k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatku 

nepodléhá přechodné ubytování studentů a ţáků, přechodné ubytování ve zdravotnických 

a lázeňských zařízeních, nejsou-li vyuţívána jako hotelová zařízení, dále případy, kdy lůţka 

slouţí sociálním a charitativním účelům. 

Základem poplatku je počet vyuţitých lůţek zařízení a počet dnů, Sazba poplatku činí 

aţ 6 Kč na vyuţité lůţko a den. Obec můţe po dohodě s poplatníkem zvolit roční paušální 

sazbu tohoto poplatku. 

Sazba poplatku je v současné době nízká, takţe administrativa s jeho vybíráním často 

převyšuje přínos pro místní rozpočet. Proto mnoho obcí poplatek vůbec nevybírá.  

Tab. 3.11 uvádí, kolik obce vybraly za poplatek z ubytovací kapacity v jednotlivých 

letech. Zprvu sice výnosy klesaly, avšak od roku 2010 začaly skokově růst, aţ se vyšplhaly 

na částku 166 079 000 Kč za rok 2011. 
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Tab. 3.11 -  Výnos z poplatku z ubytovací kapacity v ČR (v tis. Kč) 

Rok Výnos 

2008 146 245,00 

 2009 134 826,00 

 2010 147 335,00 

 2011 166 079,00 

 2012 187 945,00 

2013 213 140,00 

Zdroj: PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 222 s. ISBN 978-80-7400-454-4, 

str. 88, vlastní zpracování 

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 

měst 

Smyslem poplatku je především regulovat provoz v určitých, zejména historických, 

částech měst, a to z důvodů jejich zklidnění nebo z důvodů ekologických. 

V případě podzemních komunikací je nutné respektovat zákon o podzemních 

komunikacích. Obecné uţívání komunikace nelze omezit například tím, ţe se bude vybírat 

poplatek za část dálnice nebo silnice procházející obcí. 

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 

(označených příslušnou dopravní značkou) platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo 

takové povolení vydáno, Poplatek se však nevztahuje na osoby, jeţ ve vybraném místě trvale 

bydlí nebo zde vlastní nemovitost, coţ se týká i těch, které jsou takovým osobám blízké 

(manţelé, jejich děti). Další výjimku tvoří osoby, jenţ ve vybraném místě uţívají nemovitost 

ke své hospodářské činnosti, nebo drţitele průkazu ZTP a jejich průvodci. Právě široké 

osvobození sniţuje regulační i finanční význam poplatku. 

Sazba poplatku můţe být aţ 20 Kč za vozidlo a den. Obec můţe po dohodě 

s poplatníkem stanovit poplatek téţ paušální částkou. Tento poplatek, který redukuje vjezd 

motorových vozidel do vybraných míst a částí měst, není aţ tak častý, jak by se mohlo 

na první pohled zdát. Vypovídá o tom Tab. 3.12, ze které je patrné, ţe výnos z tohoto 

poplatku se řadí k jedněm z nejniţších. 
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Tab. 3.12 -  Výnos z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst 

a částí měst v ČR (v tis. Kč) 

Rok Výnos 

2008 23 773,00 

 2009 22 411,00 

 2010 22 630,00 

 2011 22 955,00 

 2012 20 994,00 

2013 22 364,00 

Zdroj: PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 222 s. ISBN 978-80-7400-454-4, 

str. 95, vlastní zpracování 

Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

Jde o poplatek, který má ze všech místních poplatků největší přínos pro obecní 

pokladnu, neboť tvoří v průměru 60 % celkového výnosu rozpočtu obce. Vybírá se na základě 

zákona o místních poplatcích, ale pozor, obdobný poplatek můţe obec vybírat také na základě 

zákona o odpadech.
40

 Pak jde o „Poplatek za komunální odpad“ a ne o poplatek uvedený 

v názvu této subkapitoly. 

Kromě toho zákon o odpadech připouští ještě třetí moţnost, a to je výběr úhrady 

za shromaţďování, sběr, přepravu, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů 

od fyzických osob na základě smlouvy.
41

 Ta musí být uzavřena písemně a musí obsahovat 

výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůţe se stanovit poplatek za komunální odpad 

vyhláškou podle zákona o odpadech ani místní poplatek za provoz systému shromaţďování, 

sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona 

o místních poplatcích. 

Tento poplatek dle zákona o místních poplatcích platí fyzická osoba, jeţ má v obci 

trvalý pobyt nebo v obci vlastní stavbu slouţící k individuální rekreaci. Od r. 2013 

se poplatková povinnost vztahuje také na vlastnictví bytu nebo rodinného domu, ve které není 

hlášena k trvalému pobytu ţádná fyzická osoba. 

                                                 
40

 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 17a 

41
 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 17 odst. 5 
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Maximální sazba poplatku činí aţ 250 Kč za osobu a kalendářní rok plus částka 

stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu, která můţe dosahovat aţ 750 Kč na osobu.
42

 Obec musí v obecně 

závazné vyhlášce stanovit rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu na osobu. Zejména u tohoto poplatku uvítaly obce novelu zákona z roku 2012, která 

zavedla rovněţ povinnost zákonného zástupce uhradit poplatek za nezletilého (tzv. solidární 

zodpovědnost, která usnadňuje vymáhání poplatku). Dluh za děti lze také zahrnout 

do přihlášky věřitele v případě, ţe poplatník ţádá o oddluţení. Shodná moţnost existuje 

u všech místních poplatků. 

Podle zákona o odpadech
43

 lze poplatek za komunální odpad vybírat tak, 

ţe poplatníkem je kaţdá fyzická osoba, při jejíţ činnosti komunální odpad vzniká. Plátcem 

poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Ten pak rozúčtuje poplatek 

na jednotlivé poplatníky. Maximální sazba zde není stanovena, vychází se z předpokládaných 

nákladů obce na systém nakládání s komunálním odpadem v závislosti na počtu popelnic 

přidělených na jednotlivé nemovitosti nebo z počtu uţivatelů bytů, a také z úrovně třídění 

odpadů (recyklace, skladování). Do poplatku se mohou promítnout i náklady spojené 

s pronájmem popelnic pro odpad. 

Platí, ţe obec nemůţe vybírat místní poplatek za komunální odpad současně podle 

zákona o odpadech i podle zákona o místních poplatcích. 

Z Tab. 3.13 je zřejmé, ţe poplatek za odpady byl od roku 2008 aţ do roku 2011 

poplatkem nejvýnosnějším. Za spolehlivou hodnotu tohoto místního poplatku je nutno 

ale povaţovat pouze tu, která je zjištěna za rok 2011, neboť do hodnot v předchozích letech 

2008 aţ 2010 je započítán i výnos z poplatku podle zákona o odpadech.
44
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 Novela zákona o místních poplatcích č. 174/2012 Sb. 

43
 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 17a 

44
 RADVAM, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6, str. 107 
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Tab. 3.13 -  Výnos z poplatku za komunální odpad v ČR (v tis. Kč) 

Rok Výnos 

2008 4 058 159,00 

2009 4 074 587,00 

2010 4 054 587,00 

2011 3 453 390,00 

 2012 1 220 919,00 

2013 1 227 561,00 

Zdroj: PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 222 s. ISBN 978-80-7400-454-4, 

str. 104, vlastní zpracování 

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku s moţností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace 

Tento poplatek je vůbec nejkomplikovanější, proto se v praxi málo vyuţívá. 

Je z veškerých místních poplatků nejmladší. Platí ho vlastník stavebního pozemku 

zhodnoceného moţností připojit na něm obcí vybudovanou stavbou vodovodu nebo 

kanalizace po 1. lednu 2002, kdy nabyl účinnosti zákon o vodovodech a kanalizacích.
45

 

Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stanoveného pozemku bez moţnosti 

připojení na vodovod či kanalizaci a ceny stavebního pozemku s touto moţností. Cena 

stavebního pozemku v obci se stanoví podle zvláštního právního předpisu v kalendářním roce, 

v němţ nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu obcí vybudovaného vodovodu 

nebo kanalizace. Tento poplatek se vybírá zpravidla jen jednorázově. 

Tab. 3.14 vypovídá, ţe mezi lety 2008 a 2011 příjmy z poplatku značně kolísaly 

nahoru a dolů a výnosy z něj náleţí k jedněm z nejniţších. 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích) 
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Tab. 3.14 -  Výnos z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku v ČR (v tis. Kč) 

Rok Výnos 

2008 6 441,00 

2009 11 251,00 

2010 8 881,00 

2011 16 097,00 

2012 9 546,00 

2013 7 115,00 

Zdroj: PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 222 s. ISBN 978-80-7400-454-4, 

str. 117, vlastní zpracování 

3.2.7 Správa místních poplatků 

Na rozdíl od daně z nemovitých věcí spravují místní poplatky obecní úřady. Mají tedy 

informace o všech poplatcích, jejich poplatkové povinnosti a úhradě. Nejsou-li poplatky 

zaplaceny včas anebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem nebo 

hromadným předpisným seznamem, coţ je podstatně levnější forma. Včas nezaplacené 

poplatky nebo jejich nezaplacená část můţe obec zvýšit aţ na trojnásobek.
46

 Zvyšování 

nezaplaceného poplatku aţ na trojnásobek dává obcím dostatečný prostor domoci se svého 

finančního nároku i v případech, kdy je to spojeno s vyššími administrativními náklady. 

Pokud by se u nezaplacení jednalo o nezletilého poplatníka, za kterého odpovídají zákonný 

zástupce a samotný poplatník společně, pak by se poplatek vyměřil některému z těchto dvou. 

Správa místních poplatků spadá pod daňový řád
47

 a provádí ji obecní úřad v přenesené 

působnosti. To mj. znamená, ţe správce poplatku musí dodrţovat mlčenlivost a ţe volení 

zastupitelé nemají oficiálně právo vědět, kdo je dluţníkem.  

Všichni poplatníci mají povinnost se hlásit u správce poplatku. V ohlášení se uvádí 

jméno a příjmení či název firmy, údaje pro výpočet poplatku, čísla účtů a další informace 

uvedené v § 14a zákona o místních poplatcích. V případě, ţe poplatníci nepodají hlášení, 

správce daně je k tomu dodatečně vybídne sám. Pokud ani tato výzva není u poplatníků 

akceptována, můţe správce uloţit pokutu aţ do výše 50 000 Kč. 

                                                 
46

 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, § 11 

47
 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
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3.2.8 Obecně závazná vyhláška k místním poplatkům 

Kaţdý občan, který je poplatníkem místních poplatků, by měl mít co nejjednodušší 

přístup k informacím o své poplatkové povinnosti v příslušné obci. Obce by tak měly učinit 

prostřednictvím svého zastupitelstva přijetím obecně závazné vyhlášky k místním poplatkům. 

Vyhláška má platnost pouze na území konkrétní obce a měla by být občanům k dispozici buď 

na obecním úřadě, anebo na internetových stránkách obce.
48

 

Obec se musí při stanovení vyhlášky drţet zákona o místních poplatcích a nesmí 

stanovit povinnosti nad jeho rámec. To znamená, ţe nemůţe vymezit platební povinnost 

vyšší, neţ je maximum uvedené v zákoně. Tyto zákonem stanovené povinnosti můţe obec 

jenom blíţe specifikovat. Obec ve vyhlášce určí odpovídající sazby poplatků, různé úlevy, 

splatnost, osvobození nad rámec zákona či ohlašovací povinnost.
49

 

Obec se nesmí vměšovat do procesních záleţitostí jako je kupř. postup při zaplacení 

poplatků v nesprávné výši či při pozdním zaplacení poplatků. Tyto postupy jsou v zákoně 

přesně definovány. Obec taktéţ nemůţe ve vyhlášce stanovit nové druhy místních poplatků, 

které nejsou v zákoně o místních poplatcích, dále nesmí stanovit jinou osobu poplatníka, 

jiným postupem stanovit základ daně, popřípadě zvyšovat sazby nad maximum uvedeném 

v zákoně. Obce by se téţ neměly dopouštět omezování na svých občanech např. 

při osvobozování od placení. Osvobození je pokaţdé potřeba řádně zváţit a přešetřit jeho 

účel.
50

 

V obecně závazné vyhlášce k místním poplatkům musí obce mnohdy opakovat text 

zákona, aby občané, kteří běţně zákony nečtou, měli dostačující přehled o svém závazku jak 

platit poplatky. 

3.2.9 Novela zákona o místních poplatcích 

Od 1. července 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 174/2012 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela je aplikovatelná na místní poplatky 

                                                 
48

 RADVAM, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6 

49
 RADVAM, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6 

50
 RADVAM, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6 
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za rok 2013. Novela se vztahuje na určitá základní ustanovení zákona, o některých z nich byla 

zmínka jiţ v předchozích subkapitolách. 

Hlavní změny se dotýkají kupř. poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, 

přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. U tohoto poplatku byla 

zvýšena druhá část maximální sazby z původních 250 Kč na 750 Kč. Kromě toho byl taktéţ 

rozšířen okruh poplatníků u některých z poplatků, ale tato změna byla automaticky obsaţena 

v jednotlivých subkapitolách místních poplatků.  

V neposlední řadě byla zavedena společná odpovědnost nezletilé osoby a jejího 

zákonného zástupce. U této odpovědnosti se jedná o změnu, která platí u všech místních 

poplatků. Před novelou měli veškerou odpovědnost za nezaplacení poplatku jen nezletilí. 

Tzn., jestliţe za ně v období, kdy sami neměli poplatek z čeho zaplatit, nezaplatili poplatek 

ani jejich zákonní zástupci, pak na ně častokrát po dosáhnutí dospělosti čekala i exekuce. 

Nově můţe správce poplatku sám zvolit, komu tento poplatek stanoví. Jestli nezletilému nebo 

jeho zákonnému zástupci. 
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4. ZHODNOCENÍ ROLE DANĚ Z NEMOVITOSTI 

A MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA OBDOBÍ 2009 – 2013 

Tato kapitola se zaobírá analýzou místních poplatků, které vybíraly města Valašské 

Meziříčí a Vsetín v letech 2009 aţ 2013 s následným srovnáním a navrhnutím případných 

doporučení vybraným městům. Daň z nemovitých věcí a místní poplatky jsou nezbytnou 

součástí daňových příjmů těchto měst, jimiţ jsou zatěţováni jejich občané. Města mohou 

určitým způsobem usměrňovat velikost těchto dvou příjmů a to buď ve větším či menším 

rozsahu. Musí se však řídit zákony, jenţ se k těmto příjmům vztahují. 

4.1 Daň z nemovitosti ve městě Valašské Meziříčí 

Město se ve věci daně z nemovitých věcí řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, dále zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 

ve znění pozdějších předpisů a Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011, která řeší daň 

z nemovitých věcí na území města Valašského Meziříčí. Tato vyhláška je povinná pro fyzické 

i právnické osoby na území města.  

Od roku 2012 byla městem vydána vyhláška k dani z nemovitých věcí, která zavedla 

na území města základní koeficienty ve výši 2,0; 2,5, 1,6 a 1,4 a místní koeficient 2. Tento 

koeficient si obce v České republice mohly stanovit aţ od roku 2008. Ve vyhlášce k dani 

z nemovitých věcí z roku 2011 jsou detailněji určeny jenom sazby pro stavební pozemky 

a pro obytné budovy. U stavebních pozemků, které jsou v daňovém přiznání označeny 

písmenem F, činí sazba daně 2,00 Kč/m
2
, coţ je shodná sazba, která je vymezena zákonem. 

Sazba u stavebních pozemků se násobí ještě základním koeficientem dle počtu obyvatel, 

který město stanovilo vyhláškou, a o kterém je zmíněno později. U obytných domů, jeţ jsou 

označeny písmenem H, činí sazba daně 2,00 Kč/m
2
 zastavěné plochy. Tuto sazbu opět 

stanovuje i současná platná verze zákona. U ostatních staveb, které vytvářejí příslušenství 

k obytným domům z výměry přesahující 16 m
2
 zastavěné plochy, označované písmenem I, 

je sazba téţ 2,00 Kč/m
2
 zastavěné plochy, která zase koresponduje se sazbou v zákoně. 

U staveb písmene H a I se sazby nad to zvyšují o 0,75 Kč za kaţdé následující nadzemní 

podlaţí v případě, ţe zastavěná plocha nadzemního podlaţí přesahuje dvě třetiny zastavěné 

plochy.  U staveb typu H a I se znovu sazba násobí základním koeficientem podle počtu 

obyvatel. Zbytek sazeb, osvobození, poplatníci, předmět daně a další skutečnosti jsou určeny 

dle zákona o dani z nemovitých věcí. 
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Jak uţ bylo zmíněno, město si zavedlo základní koeficient dle počtu obyvatel, 

avšak s tím rozdílem, ţe stanovila 4 různé koeficienty. Tyto koeficienty platí ve městě 

výhradně pro pozemky a budovy typu F, H a I. První koeficient je stanoven na hodnotu 2,5, 

coţ je přesně koeficient stanovený zákonem pro počet obyvatel mezi 25 000 aţ 50 000. Tento 

koeficient platí pro Valašské Meziříčí – město a pro Krásno nad Bečvou. Druhý koeficient 

je stanoven na hodnotu 2,0, který se pouţívá v obci Křivé. Další koeficienty platí pro odlehlé 

části města a jsou stanoveny takto: 1,6, pro Byninu a Hrachovec a 1,4, pro Lhotu nad Bečvou, 

Juřinku a Brňov. 

Jak je zjevné z grafu 4.1, příjem z daně z nemovitých věcí se ve městě od roku 2009 

neustále zvyšoval, mimo rok 2013, kdy tento příjem mírně poklesl o 903 061 Kč. Skokový 

růst výnosu z daně z nemovitých věcí o 5 323 960 Kč, ke kterému došlo mezi lety 

2009 aţ 2010, byl zapříčiněn zvýšením sazby daně. Trvalé zvyšování výnosu z daně bylo 

očividně způsobeno i rostoucím počtem nově postavených domů ve městě. Mnoho mladých 

rodin s dětmi si během minulých pěti let postavilo ve městě rodinný dům. Město Valašské 

Meziříčí je totiţ svou polohou ideálním místem pro bydlení. Další příčinou pro stále rostoucí 

příjmy z daně z nemovitých věcí mohlo být kupř. to, ţe se sníţil počet domů ve vlastnictví 

města z důvodu jejich prodeje. A tyto domy tak přestaly náleţet do kategorie osvobození. 

Graf 4.1 - Růst daně z nemovitých věcí ve městě v letech 2009 – 2013 (v Kč) 

 

Zdroj: Oficiální webové stránky Valašské Meziříčí, dostupný z: http://www.valasskemezirici.cz, vlastní 

zpracování. 

http://www.valasskemezirici.cz/
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Graf 4.2 porovnává, jakou část celkových příjmů a jakou část daňových příjmů 

vytváří výnos daně z nemovitých věcí, neboli, jakou měrou se podílí na rozpočtu města. 

Je zjevné, ţe podíl na daňových příjmech i podíl na celkových příjmech rostl rovnoměrně 

v průběhu let mimo rok 2012. Z grafu se dá také vypozorovat, ţe podíl výnosu z daně 

z nemovitých věcí na celkových příjmech města v letech 2009 aţ 2011 není nikterak závratný 

a nepřekročil hranici 4 %. V letech 2012 a 2013 však podíl výnosu skokově vzrostl, v roce 

2012 aţ na 9,58 %. Nejmenší podíl na celkových příjmech byl v roce 2009, coţ zapříčinily 

druhé nejvyšší celkové příjmy města za období let 2009 aţ 2013, které způsobily větší 

rozloţení podílu jednotlivých druhů příjmů města na nich. Tento graf také ukazuje, 

ţe se o příjem z daně z nemovitých věcí město Valašské Meziříčí rozhodně nemůţe plně 

finančně opřít. 

Graf 4.2 -  Podíl daně z nemovitých věcí na příjmech města v letech 2009 – 2013 (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Daň z nemovitých věcí dostává město Valašské Meziříčí souhrnně, coţ znamená, 

ţe převod výnosu této daně nelze rozdělit na výnos daně z pozemků a výnos daně ze staveb, 

jelikoţ do rozpočtu města je realizován pouze celkový převod daně z nemovitých věcí. 

4.2 Daň z nemovitosti ve městě Vsetín 

Město Vsetín se ve věci daně z nemovitých věcí rovněţ řídí zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 

ve znění pozdějších předpisů a dále Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2012, jenţ řeší daň 
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z nemovitých věcí na území města. Tato vyhláška je povinná jak pro fyzické, tak i právnické 

osoby na území města Vsetín.  

V roce 2008 sice byla vydána obecně závazná vyhláška č.3/2008, avšak město 

nevyuţilo moţnosti zavést na svém území místní koeficient, který si obce v České republice 

mohly stanovit právě od roku 2008. Neaktuální forma vyhlášky způsobila zastaralost 

některých sazeb, které uţ podle zákona o dani z nemovitých věcí neplatí. Od roku 2013 byla 

městem vydána nová vyhláška č. 5/2012  k dani z nemovitých věcí, která uţ zavedla na území 

města místní koeficient, konkrétně koeficient číslo 2, nejniţší z moţných čtyř. V této vyhlášce 

k dani z nemovitých věcí jsou podrobněji vymezeny pouze sazby pro stavební pozemky a pro 

obytné budovy. U stavebních pozemků, které jsou v daňovém přiznání označovány 

písmenem F, dělá sazba daně 2,00 Kč/m
2
, coţ je sazba, která je vymezena zákonem. Sazba 

u stavebních pozemků se ještě násobí základním koeficientem dle počtu obyvatel města. 

V případě města Vsetín je to koeficient 2 a 2,5. U obytných domů, jeţ jsou označeny 

písmenem H, dosahuje sazba daně 2,00 Kč/m
2
 zastavěné plochy. Tuto sazbu stanovuje 

i současné platné znění zákona. U ostatních staveb označené písmenem I, které představují 

(tvoří) příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m
2
 zastavěné plochy je sazba 

taktéţ 2,00 Kč/m
2
 zastavěné plochy, která podobně jako ostatní sazby koresponduje se sazbou 

v zákoně. U staveb písmene H i I se sazby navíc zvyšují o 0,75 Kč za jakékoli další nadzemní 

podlaţí, a to v případě, ţe zastavěná plocha nadzemního podlaţí přesahuje 2/3 zastavěné 

plochy. U těchto staveb se znova sazba násobí základním koeficientem dle počtu obyvatel. 

Zbytek sazeb, osvobození, poplatníci, předmět daně a ostatní skutečnosti jsou stanoveny 

se zřetelem na zákon o dani z nemovitých věcí. 

Jak bylo zmíněno, Vsetín si zavedl základní koeficient podle počtu obyvatel ovšem 

s tím rozdílem, ţe stanovil 2 různé koeficienty. Tyto koeficienty platí ve městě pouze pro 

pozemky a budovy typu F, H a I. První je stanoven na hodnotu 2,5, coţ je koeficient 

stanovený zákonem pro počet obyvatel mezi 25 000 aţ 50 000. Tento koeficient platí pro 

centrum města. Druhý koeficient stanovuje hodnotu 2, která se vyuţívá pro odlehlé části 

města. Aby se od sebe daly rozpoznat odlehlé části města a jeho centrum, jsou ve vyhlášce 

rovněţ uvedeny domy s jejich popisnými čísly, které do odlehlé části města spadají. 

Jak je zřejmé z grafu 4.3, příjem z daně z nemovitých věcí se ve městě od roku 2010 

do roku 2012 pohyboval téměř na stejné úrovni, od 11 557 040 Kč do 12 446 770 Kč. 

Dvojnásobný nárůst výnosu z této daně, o 12 415 617 Kč, ke kterému došlo v roce 2013, byl 

především způsoben tím, ţe město zavedlo místní koeficient.  
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Graf 4.3 - Růst daně z nemovitých věcí ve městě v letech 2009 – 2013 (v Kč) 

 

Zdroj: Oficiální stránky města Vsetín, dostupný z: http://www.mestovsetin.cz, vlastní zpracování 

Graf 4.4 srovnává, jakou část celkových příjmů a daňových příjmů tvoří výnos daně 

z nemovitých věcí. Je patrné, ţe podíl na daňových příjmech i podíl na celkových příjmech 

rostl stejnoměrně v průběhu sledovaného období. Z grafu se dá rovněţ vysledovat, ţe podíl 

výnosu z daně z nemovitých věcí na celkových příjmech města v letech 2009 aţ 2012 není 

nikterak závratný a nepřekročil hranici 3 %. Avšak v roce 2013 podíl tohoto výnosu skokově 

vzrostl na 5,13 %. Nejmenší podíl na celkových příjmech byl v roce 2009, důvodem byly 

nejvyšší celkové příjmy města za období 2009 aţ 2013, které způsobily větší rozloţení podílu 

jednotlivých druhů příjmů města na nich. Tento graf názorně udává, ţe se město Vsetín 

o příjem z daně z nemovitých věcí skutečně nemůţe plně finančně opřít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mestovsetin.cz/
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Graf 4.4 -  Podíl daně z nemovitých věcí na příjmech města v letech 2009 – 2013 (v %) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3 Místní poplatky vybírané městem Valašské Meziříčí 

Valašské Meziříčí je město ve Zlínském kraji, okres Vsetín, leţící na soutoku 

Roţnovské a Vsetínské Bečvy. Je druhým největším městem okresu Vsetín. K 31. prosinci 

2013 zde ţilo 23 040 obyvatel. Svou polohou představuje vstupní bránu do pohoří 

Moravskoslezských Beskyd a významný dopravní uzel jak silniční, tak i ţelezniční. Někdy 

se Valašskému Meziříčí také říká Valašské Atény nebo jen zkráceně ValMez. Příloha č. 4 

ukazuje přibliţný vývoj obyvatel města Valašské Meziříčí mezi lety 2009 aţ 2013. 

Na základě údajů z Přílohy č. 4 za sledované období 2009 - 2013 lze konstatovat, 

ţe celkový počet obyvatel má meziročně sestupnou tendenci. K nejvyššímu poklesu došlo 

mezi lety 2012 a 2013, coţ bylo zapříčiněno osamostatněním obcí Krhová a Poličná k 1. 1. 

2013. Meziročně, v porovnání s rokem 2009, klesl počet obyvatel v roce 2013 o 15 %, 

a to z 27 176 na 23 040 obyvatel. 

Město Valašské Meziříčí má v současné době zavedeno pět místních poplatků. 

Jsou jimi místní poplatek ze psů, poplatek za uţívání veřejného prostranství, poplatek 

z ubytovací kapacity, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za provoz 

systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 

komunálních odpadů. V roce 2011 platil na území města rovněţ poplatek za provozovaný 

výherní hrací přístroj, avšak ten byl od 1. ledna 2012 ze zákona zrušen. Naproti tomu ale tento 
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poplatek z města nevymizel úplně, akorát jiţ přestal spadat do kategorie místních poplatků 

a byl nahrazen odvodem z výherních hracích automatů, který je součástí správních poplatků.  

Ke všem vybíraným poplatkům městem byla vydána obecně závazná vyhláška a tyto 

vyhlášky mohou občané nalézt také na internetových stránkách města. Poplatek, 

jemuţ nebude věnována samostatná kapitola, je poplatek za provozovaný výherní hrací 

přístroj. Ten se nyní mezi místní poplatky neřadí, avšak v průběhu let 2009 aţ 2011 bylo 

z tohoto poplatku vybráno v městě 3 351 820 Kč. 

V Tab. 4.1 je uveden souhrnný přehled příjmů z jednotlivých místních poplatků 

ve městě za období 2009 aţ 2013. Vývoj celkového objemu místních poplatků města měl 

ve sledovaných letech kolísavý charakter. Největšího objemu dosáhly místní poplatky v roce 

2011, a to 19 505 010 Kč. V tomto roce se meziročně zvýšily o 7,8 %, coţ představuje částku 

1 526 190 Kč. Naopak nejniţší hodnoty dosáhly v roce 2013, kdy přispěly místní poplatky 

do rozpočtu města částkou pouze 12 866 785 Kč. Proti předchozímu roku se sníţily o 16,5 %, 

coţ představuje částku mínus 2 028675 Kč.  Důvodem poklesu příjmů z těchto poplatků bylo 

zapříčiněno sníţením počtu poplatníků z důvodu odloučení obcí Krhová a Poličná od města 

Valašské Meziříčí. Je zřejmé, ţe poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, 

třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů mezi poplatky výrazně vyniká. 

Z tabulky je patrné, ţe se město o příjmy z poplatků nemůţe plně finančně opřít, protoţe 

za sledované období nikdy nepřekročily podíl 4 % na celkových příjmech města. 
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Tab. 4.1 -  Souhrnný přehled příjmů z místních poplatků ve městě Valašské Meziříčí v letech 

2009 - 2013 (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkové příjmy (v tis. Kč) 569 163 618 372 566 805 426 898 459 882 

Daňové příjmy (v tis. Kč) 269 296 277 455 274 739 301 858 302 044 

Poplatky celkem 17 950 020 17 978 820 19 505 010 14 895 460 12 866 785 

Z toho:      

za likvidaci komunálního odpadu 13 293 700 13 789 090 13 787 620 13 566 630 11 894 260 

ze psů 720 130 685 600 667 380 623 740 509 575 

za uţívání veřejného prostranství 919 970 785 400 189 410 321 700 216 699 

z ubytovací kapacity 105 310 122 540 223 900 368 440 226 829 

za lázeňský či rekreační pobyt 

 

32 700 28 240 27 400 14 950 19 422 

za provozovaný výherní hrací 

přístroj 

 

2 878 210 2 567 950 4 609 300 zrušen 0 

Podíl celkových MP na celkových 

příjmech 
3,15 % 2,91 % 3,44 % 3,49 % 2,80 % 

Podíl celkových MP na daňových 

příjmech 
6,67 % 4,88 % 7,10 % 4,93 % 4,26 % 

Zdroj: Oficiální webové stránky Valašské Meziříčí, dostupný z: http://www.valasskemezirici.cz, vlastní 

zpracování 

Poplatek ze psů  

Příjem za místní poplatek ze psů je ve městě druhým nejvýnosnějším poplatkem. 

Vyhláška k tomuto poplatku byla v průběhu let 2009 aţ 2013 pouze jednou aktualizována 

a to v roce 2011. Mezi lety 2009 aţ 2010 se město řídilo u tohoto poplatku Obecně závaznou 

vyhláškou č. 3/2008 o místních poplatcích a zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů. Ve věci jeho poplatníků, předmětu poplatku, osvobození 

a dalších se město řídí dle zákona. Vyhláška stanovuje kupř. splatnost poplatku, oznamovací 

povinnost poplatníků a taktéţ oznamuje, ţe všichni poplatníci ve městě dostanou pro svého 

psa nepřenosnou evidenční známku, a to i v případě osvobození. 

Příloha č. 5 uvádí jednotlivé roční sazby poplatku ze psů, jenţ město vyhláškou 

vymezilo a jsou platné od roku 2008 aţ doposud. 

Z Tab. 4.2 je vidět, ţe příjmy z poplatku ze psů za roky 2009 aţ 2013 jsou natolik 

nízké, ţe netvoří ani 1 % z příjmů daňových, tím méně celkových příjmů. Jeho podíl 

http://www.valasskemezirici.cz/
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na místních poplatcích dosahoval v průměru 3,9 %.  Příjem z poplatku v průběhu těchto let 

velmi kolísal a to i přesto, ţe počet poplatníků ve městě stále rostl. Zřejmě to bylo zapříčiněno 

různorodou strukturou poplatníků, kdyţ např. ve městě přibylo poplatníků, jenţ vlastnili 

jen jednoho psa a současně se sníţil počet obyvatel s více neţ jedním psem. Taktéţ se mohli 

poplatníci přestěhovat z bytu do rodinného domu či jiným způsobem dospět k niţší sazbě 

poplatku.  

Tab. 4.2 -  Příjem z poplatku ze psů za období 2009 - 2013 (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet poplatníků 1 835 1 852 1 847 1 832 1 521 

Příjmy z poplatku 730 130 685 600 667 380 623 740 509 575 

Podíl poplatku na celkových příjmech  0,13 % 0,11 % 0,12 % 0,15 % 0,11 % 

Podíl poplatku na daňových příjmech  0,27 % 0,25 % 0,24 % 0,21 % 0,17 % 

Zdroj: Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu obce 2009 - 2013, vlastní zpracování 

Začátkem roku 2012 nabyla ve městě účinnosti nová obecně závazná vyhláška města 

Valašské Meziříčí č. 6/2011 o místním poplatku ze psů, kterou se předchozí vyhláška zrušila. 

Tato vyhláška platí aţ dodnes a je shodná s předchozí. Sazby ve městě se tedy s novou 

vyhláškou nezměnily. To, ţe se nezměnily sazby ve městě a tedy ani nijak rapidně nevzrostly 

či neklesly příjmy z poplatku ze psů za roky 2009 aţ 2013, je patrné z Tab. 4.2. Celkově mezi 

lety 2009 aţ 2013 příjem z poplatku kolísal mezi 509 575 aţ 730 130 Kč za rok. V roce 2012 

vybralo město na tomto poplatku překvapivě druhou nejniţší částku během zkoumaného 

období a to i přesto, ţe byl počet poplatníků v tomto roce téměř stejně vysoký jako v roce 

2009, kdy byly příjmy z tohoto poplatku nejvyšší za celou dobu. Není tedy pravdou, ţe záleţí 

jen na počtu poplatníků, ale i na mnoha dalších skutečnostech, které u poplatníků rozhodují 

o povinnosti platit. 

Poplatek za uţívání veřejného prostranství 

Poplatek se vybírá za zvláštní uţívání veřejného prostranství, kterým se rozumí 

provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení slouţících pro poskytování 

prodeje a sluţeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení lunaparků, 

cirkusů a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa 
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a uţívání tohoto prostranství pro sportovní, kulturní a reklamní akce, eventuálně pro potřeby 

tvorby filmových a televizních děl.
51

 

Tento poplatek byl, podobně jako poplatek ze psů, mezi lety 2008 aţ 2010 objasněn 

Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2008 o místních poplatcích a taktéţ příslušným zákonem. 

Předmět poplatku a jeho poplatníci byly ve vyhlášce znovu určeny přesně dle zákona 

o místních poplatcích. Poplatníci měli téţ vyhláškou stanovenu oznamovací povinnost vůči 

správci poplatku. V letech 2008 aţ 2010 město osvobodilo od poplatku jen trvalá parkovací 

místa pro osoby zdravotně postiţené. 

V Příloze č. 6 jsou vymezeny jednotlivé sazby platné v letech 2008 aţ 2010 tak, 

jak byly stanoveny městem ve vyhlášce. Sazba poplatku je stanovena za kaţdý i započatý m
2
 

a kaţdý i započatý den zvláštního uţívání veřejného prostranství.
52

 Z tabulky lze vypozorovat, 

ţe město v těchto letech rozdělilo sazby do 4 zón a za vyhrazení trvalého parkovacího místa 

v prostoru či mimo prostor zóny s omezením provozu dopravy rozdělilo sazby za 1 měsíc, 

za 3 měsíce, za 6 měsíců a za 1 rok uţívání prostranství. Zónou 1 a 2 se rozumí historická část 

města a její centrum. Zóna 2 a 3 jsou mimo historickou část města a jeho centrum. 

V letech 2008 aţ 2010 město osvobodilo od poplatku akce uskutečňované na veřejném 

prostranství, které jsou pořádány bez vstupného, dále akce, jejichţ výtěţek je určen 

na charitativní a veřejně prospěšné účely a akce, kdy uţivatelem je obecní úřad, místní 

organizace či sdruţení. Osvobozena byla rovněţ trvalá parkovací místa pro osoby zdravotně 

postiţené a prostranství uţívaná z důvodů odstranění havárií inţenýrských sítí po dobu 

nepřesahující 1 měsíc. 

V roce 2011 byla předcházející vyhláška zrušena vyhláškou novou č. 6/2011 

o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství, jenţ platí aţ do dnešního dnes. Předmět 

poplatku ani poplatníci se nezměnili. V nové vyhlášce se změnily jen sazby tohoto poplatku. 

Nejpodstatnější změnou jsou změny nejvyšších denních sazeb za uţívání tohoto prostranství 

pro reklamní akce, za umístění dočasných staveb a zařízení slouţících pro poskytování 

prodeje či sluţeb z maximální částky 100 Kč stanovené v předchozí vyhlášce na pouhých 

10 Kč v současnosti. Další podstatnou změnou bylo vymizení poplatku za vyhrazení trvalého 

parkovacího místa. Ještě došlo k rozšíření poplatků o zařízení slouţící poskytování prodeje 

a sluţeb a za umístění reklamního stojanu. 

                                                 
51

 Město Valašské Meziříčí, Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o místních poplatcích 

52
 Město Valašské Meziříčí, obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o místních poplatcích 
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Příloha č. 7 zobrazuje sazby platné pro období 2011 aţ 2015.  

V Tab. 4.3 jsou přehledně zobrazeny příjmy města Valašské Meziříčí z tohoto 

poplatku během let 2009 aţ 2013. Z tabulky je zjevné, ţe od roku 2009 do roku 2013 příjmy 

z poplatku klesaly. Ovšem v letech 2009 a 2010 výnos z tohoto poplatku převýšil výnos 

z poplatku ze psů. Největší skok nastal mezi lety 2010 aţ 2011, kdy příjmy klesly 

o 595 990 Kč. V letech 2011 aţ 2013 byly příjmy poměrně nízké, ale rok 2012 přinesl 

výrazný skok příjmů na necelou dvojnásobnou hodnotu. Bylo to zapříčiněno především novou 

vyhláškou pro rok 2011, která zavedla nové sazby poplatku a nové poplatky. Krom toho 

je zřejmé, ţe podíl poplatku za uţívání veřejného prostranství na celkových příjmech nikdy 

netvořil ani hodnotu 1 %, a proto se podobně jako poplatek ze psů podílel na rozpočtu města 

nevýznamnou částkou.  

Tab. 4.3 -  Příjmy z poplatku za uţívání veřejného prostranství za roky 2009 – 2013 (v Kč)  

Zdroj: Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu obce 2009 - 2013, vlastní zpracování 

Poplatek z ubytovací kapacity  

Poplatek je upravován obecně závaznou vyhláškou města Valašské Meziříčí 

č.6/2011 o místních poplatcích, která změnila vyhlášku města č.3/2008 o místních poplatcích. 

Je vybírán za přechodné ubytování ve městě za úplatu. Město osvobodilo od poplatku 

přechodné ubytování studentů a ţáků, ubytování pracovníků FO a PO, které vlastní toto 

ubytovací zařízení, kromě toho také ubytování ve zdravotnických zařízeních, pokud nejsou 

vyuţívána jako hotelová zařízení a taktéţ ubytování v zařízeních slouţících sociálním anebo 

charitativním účelům.  

Sazba poplatku se během let 2009 - 2013 měnila. Mezi lety 2009 a 2010 činila 4 Kč 

a od roku 2011 do teď činí 6 Kč za kaţdé vyuţité lůţko a den.  Příjmy z poplatku z ubytovací 

kapacity byly nízké, coţ je patrné z Tab. 4.4. V tomto případě bylo nutno zaokrouhlovat na 

4 desetinná místa, poněvadţ výnos byl v některých letech tak nízký, ţe by rozdíl mezi 

jednotlivými lety při větším zaokrouhlení nebyl vůbec patrný. Procentní podíl tohoto poplatku 

na celkově vybraných místních poplatcích byl ve sledovaném období v podstatě nulový. 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet poplatníků 102 82 60 66 68 

Příjmy z poplatku 919 970 785 400 189 410 321 700 216 699 

Podíl poplatku na celkových příjmech  0,16 % 0,13 % 0,03 % 0,08 % 0,05 % 

Podíl poplatku na daňových příjmech  0,34 % 0,28 % 0,07 % 0,11 % 0,07 % 
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Vybrané částky se pohybovaly v pásmu od 0,0185 % do 0,0863 %. V absolutním vyjádření 

se částky vybrané poplatkem z ubytovací kapacity v období let 2009 - 2013 pohybovaly mezi 

105 310 Kč do 368 440 Kč za rok. V procentním vyjádření k celkově vybraným místním 

poplatkům tato částka představovala necelé 0,1 %. Od roku 2009 do roku 2012 se příjmy 

z tohoto poplatku neustále zvyšovaly. V roce 2011 se zvýšily aţ o 101 360 Kč.  Značná částka 

z tohoto poplatku byla přijata do rozpočtu města v roce 2012, kdy činila 368 440 Kč. Od roku 

2013 příjem z ubytovací kapacity začal klesat. 

Tab. 4.4 -  Příjmy z poplatku za ubytovací kapacity v letech 2009 - 2013 (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet plátců 16 14 17 21 17 

Příjmy z poplatku 105 310 122 540 223 900 368 440 226 829 

Podíl poplatku na celkových příjmech  0,0185 % 0,0198 % 0,0400 % 0,0863 % 0,0493 % 

Podíl poplatku na daňových příjmech  0,0349 % 0,0442 % 0,081 % 0,1221 % 0,0751 % 

Zdroj: Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu obce 2009 - 2013, vlastní zpracování 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt je upravován Obecně závaznou vyhláškou 

města Valašské Meziříčí č. 6/2011 o místních poplatcích, která změnila OZV města 

č. 3/2008 o místních poplatcích. Poplatek je vybírán za přechodný a úplatný pobyt fyzické 

osoby v místech soustředěného turistického ruchu za účelem rekreace. Od poplatku jsou 

osvobozeny osoby bezmocné, nevidomé nebo osoby s těţkým zdravotním postiţením a jejich 

průvodci. Dále jsou osvobozeny osoby mladší 18 let a starší 70 let. 

Sazba poplatku se v průběhu let 2009 - 2013 neměnila, činila 15 Kč za osobu a kaţdý 

i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Příjmy z  poplatku byly velmi nízké, 

coţ je patrno z Tab. 4.5. V tomto případě se muselo opět zaokrouhlovat na 4 desetinná místa, 

neboť výnosy z poplatku byly tak nízké, ţe by rozdíl mezi jednotlivými lety při větším 

zaokrouhlení nebyl vůbec patrný. Kromě toho je ale zřejmé, ţe podíl poplatku za lázeňský 

nebo rekreační pobyt na celkových příjmech nikdy netvořil ani hodnotu 1 %, a proto 

se podílel na rozpočtu města nepatrnou částkou. Procentní podíl tohoto poplatku na celkově 

vybraných místních poplatcích byl ve sledovaném období opět v podstatě nulový.  

V absolutním vyjádření se částky vybrané poplatkem z ubytovací kapacity v období 

let 2009 – 2013 pohybovaly od 14 950 Kč do 32 700 Kč za rok. V procentním vyjádření 
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k celkově vybraným místním poplatkům tato částka nepředstavovala ani 0,1 %. Od roku 2009 

do roku 2012 příjmy z tohoto poplatku ustavičně klesaly. V roce 2012 se sníţily 

aţ o 12 450 Kč. Nejvyšší výnos byl zaznamenán v roce 2009, 32 700 Kč. Od roku 2013 

příjem za lázeňský nebo rekreační pobyt začal, jako jeden z mála poplatků, růst. 

Tab. 4.5 -  Příjmy z poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt v letech 2009 - 2013 (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet plátců               8             7 12            20 17 

Příjmy z poplatku 32 700 28 240 27 400 14 950 19 422 

Podíl poplatku na celkových příjmech  0,0057 % 0,0046 % 0,0048 % 0,0035 % 0,0042 % 

Podíl poplatku na daňových příjmech  0,0120 % 0,0102 % 0,0099 % 0,0050 % 0,0064 % 

Zdroj: Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu obce 2009 - 2013, vlastní zpracování  

Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

Tento poplatek patří mezi nejvýnosnější poplatky vybírané městem. Svou celkovou 

roční vybranou částkou přesahuje mnohonásobně sumu všech zbývajících místních poplatků 

ve městě. Od roku 2009 aţ doposud se ve městě dvakrát aktualizovala vyhláška k tomuto 

poplatku. 

V průběhu let 2009 aţ 2010 byla platná vyhláška č. 3/2006, která opětně z velké části 

vycházela ze zákona o místních poplatcích. Město navíc touto vyhláškou vymezilo 

osvobození, které zákon přesně nevymezuje. Město v těchto letech od placení poplatku 

osvobodila občany ve věku 80 let a více, dále občany trvale umístěné v zařízeních sociální 

péče a taktéţ občany města, jeţ se zdrţují v zahraničí více neţ 300 dnů v  příslušném 

kalendářním roce. Sazby poplatku byly určeny dle v té době platného zákona, kdy byla ještě 

platná původní sazba před zvýšením, tzn. sazba 490 Kč, rozdělená na pevnou částku 240 Kč 

a pohyblivou částku 250 Kč. Tato vycházela ze skutečných nákladů na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu města Valašské Meziříčí za rok 2006. Vyhláškou byla opět 

stanovena oznamovací povinnost a splatnost poplatku.  

Nová vyhláška č. 8/2011, platná v letech 2012 aţ 2013, zrušila vyhlášku předešlou. 

Změna, které se dostalo, se týkala splatnosti poplatku a moţnosti ztrojnásobení jeho výše při 

pozdním zaplacení. To ovšem nebyly největší změny, které vyhláška přinesla. Ty hlavní 

se dotýkaly osvobození, kde došlo k rozšíření. Osvobození platná v předchozích letech zůstala 
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stejná a dále k nim přibylo osvobození od poplatku pro nezaopatřené čtvrté a další dítě, 

jenţ ţije ve společné domácnosti s nejméně třemi nezaopatřenými sourozenci a které 

v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 19 let.  

Se změnou zákona o místních poplatcích, bylo třeba také zrušit starou vyhlášku 

a odsouhlasit vyhlášku č. 1/2014, jenţ je prozatím v platnosti. Ve městě se rozšířil okruh 

poplatníků a došlo ke změně odpovědnosti za placení poplatku, ale vše zcela v rozsahu 

zákona. Ve městě však překvapivě nedošlo ke zvednutí druhé části sazby z 250 Kč na 750 Kč. 

Přestoţe to zákon povolil, město stanovilo pohyblivou sazbu znovu na 240 Kč, 

ačkoli vypočtené náklady na jednu osobu za rok 2013 činily 1 032,94 Kč. Osvobození 

poplatníků se s novou vyhláškou nezměnilo. 

Tab. 4.6 uvádí příjmy města získané vybíráním poplatku za odpad dle jednotlivých 

let. Přestoţe se počet poplatníků ve městě zvyšoval, na příjmy to nemělo skoro ţádný vliv, 

jelikoţ ty v průběhu let kolísaly nahoru a dolů, ovšem nikterak prudce. Nejvyšší příjem byl 

registrován v roce 2010. Celkové příjmy ve sledovaném období byly takřka shodné. Vyjma 

roku 2013, kdy klesly o 1 672 370 Kč, coţ bylo zapříčiněno sníţením počtu poplatníků 

z důvodu odloučení obcí Krhová a Poličná od města Valašské Meziříčí. Z tabulky je vidno, 

ţe podíl tohoto poplatku na celkových a daňových příjmech města uţ není tak zanedbatelný, 

jak tomu bylo u většiny jiţ zmíněných poplatků. V roce 2010 je podíl na celkových příjmech 

nejmenší, především z důvodu nejvyšších celkových příjmů v tomto roce. Největší podíl 

poplatku na celkových příjmech přísluší roku 2012 a příjmům daňovým na roky 2010 a 2011, 

kdy tvoří dokonce zhruba 5 %.  

Tab. 4.6 - Příjmy z poplatku za odpad v letech 2009 – 2013 (v Kč)  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet poplatníků 27 130 28 141 28 138 27 687 24 274 

Příjmy z poplatku 13 293 700 13 789 090 13 787 620 13 566 630 11 894 260 

Podíl poplatku na celkových 

příjmech  
2,34 % 2,23 % 2,43 % 3,18 % 2,59 % 

Podíl poplatku na daňových 

příjmech  
4,94 % 4,97 % 5,02 % 4,49 % 3,94 % 

Zdroj: Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu obce 2009 - 2013, vlastní zpracování 
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Je třeba opětovně zdůraznit, ţe většina příjmů za vybírané místní poplatky městem 

začaly od roku 2013 klesat díky sníţení počtu poplatníků především z důvodu odtrţení obcí 

Krhová a Poličná od města Valašské Meziříčí od 1. 1. 2013.  

V případě, ţe by v budoucnu mělo dojít k novele zákona o místních poplatcích, měly 

by být vyslyšeny hlasy některých odborníků navrhujících sloučení poplatku za lázeňský nebo 

rekreační pobyt s poplatkem z ubytovací kapacity. Tento poplatek by se potom mohl nazývat 

kupř. místní poplatek za pobyt. Bylo by ale zapotřebí vyřešit některé komplikace spojené 

s osobou poplatníka, sazbami, osvobozením či s účelem jeho pobytu. 

4.4  Místní poplatky vybírané městem Vsetín 

Vsetín je okresní město ve Zlínském kraji. Leţí na Valašsku na řece Vsetínská Bečva. 

Ţije zde necelých 27 tisíc obyvatel. Je to město s bohatou historií, památkami a krásnou 

okolní přírodou. Příloha č. 8 ukazuje přibliţný vývoj obyvatel města Vsetín mezi lety 2009 

aţ 2013. 

Na základě údajů za sledované pětileté období v  Příloze č. 8 je moţno sledovat, 

ţe celkový počet obyvatel má klesající trend. Meziročně, v porovnání s rokem 2009, klesl 

počet obyvatel Vsetína v roce 2013 o 3,5 %, a to z 27 759 na 26 817 obyvatel. 

Město Vsetín má v této chvíli zavedeny čtyři místní poplatky. Jsou jimi místní 

poplatek ze psů, poplatek za uţívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací 

kapacity a poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 

vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. Do 1. ledna 2010 platil na území města 

poplatek ze vstupného, který byl zrušen stejně jako poplatek za provozovaný výherní hrací 

přístroj. Tento poplatek byl k 1. lednu 2012 ze zákona zrušen a přestal náleţet do kategorie 

místních poplatků a byl nahrazen odvodem z výherních hracích automatů, který je součástí 

správních poplatků.  

Všechny vybírané poplatky městem jsou zveřejňovány v Obecně závazné vyhlášce, 

kterou můţe veřejnost volně najít např. na internetových stránkách města Vsetín. Poplatkům, 

kterým se uţ nebude věnovat pozornost, je poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 

a poplatek ze vstupného. Poplatek za výherní hrací přístroj se uţ mezi místní poplatky neřadí, 

avšak v průběhu let 2009 aţ 2011 bylo z tohoto poplatku vybráno v městě 2 555 310 Kč. 

Tab. 4.7 uvádí souhrnný přehled příjmů z jednotlivých místních poplatků ve městě 

za období 2009 aţ 2013. Celkový objem místních poplatků města ve sledovaném období 

klesal. Největšího objemu dosáhly místní poplatky v roce 2009, a to 19 111 660 Kč. Naopak 
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nejniţší hodnoty celkových místních poplatků - okolo 15 375 854  Kč - byly naměřeny 

v roce 2012 a 2013. Příčinou poklesu bylo hlavně sníţení příjmů z poplatku za provozovaný 

výherní hrací přístroj. Je opět patrné, ţe poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, 

přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů mezi poplatky jasně vyčnívá. 

Z tabulky je očividné, ţe se Vsetín o příjmy z poplatků nemůţe plně finančně opřít, jelikoţ 

za sledované pětileté období nikdy nepřekročily podíl 4 % na celkových příjmech města. 

Tab. 4.7 -  Souhrnný přehled příjmů z místních poplatků ve městě Vsetín v letech 2009 - 2013 

(v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkové příjmy (v tis. Kč) 685 236 613 312 603 278 484 791 485 025 

Daňové příjmy (v tis. Kč) 287 921 282 763 267 462 283 496 326 468 

Poplatky celkem 19 111 660 17 854 540 16 338 228 15 733 581 15 018 126 

Z toho:      

za likvidaci komunálního 

odpadu 
12 810 100 12 969 730 12 953 680 13 045 747 12 771 670 

za uţívání veřejného 

prostranství 
1 547 590 1 283 870 1 446 357 1 856 324 1 469 044 

ze psů 743 560 705 320 694 360 688 810 637 536 

z ubytovací kapacity 177 870 127 680 178 380 142 700 139 876 

ze vstupného 26 000 zrušen 0 0 0 

za provozovaný výherní 

hrací přístroj 
3 832 540 2 767 940 1 065 451 zrušen 0 

Podíl celkových MP 

na celkových příjmech 27,9 % 2,91 % 2,71 % 3,25 % 3, 10 % 

Podíl celkových MP 

na daňových příjmech 6,64 % 6,31 % 6,11 % 5,55 % 4,60 % 

Zdroj: Oficiální webové stránky Vsetín, dostupný z: http://www.mestovsetin.cz, vlastní zpracování 

Poplatek ze psů 

Místní poplatek ze psů představoval ve sledovaném období třetí nejvýnosnější 

poplatek. Pohyboval v rozmezí od 694 360 Kč do 743 560 Kč. Jeho podíl na místních 

poplatcích činil 3,89 %.  Tab. 4.7 ukazuje, ţe vývoj poplatku ze psů byl od roku 2009 

klesající. V tomto roce jeho výše činila 743 560 Kč.  

http://www.mestovsetin.cz/
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Mezi lety 2009 aţ 2013 se u poplatků ze psů město řídilo Obecně závaznou vyhláškou 

č. 8/2006 o místních poplatcích a zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Ve věci předmětu poplatku, jeho poplatníků, osvobození a dalších 

se město řídí přesně podle zákona. Vyhláška k tomuto poplatku byla během let 2009 aţ 2013 

dvakrát aktualizována. Mezi lety 2009 aţ 2010 se město řídilo Obecně závaznou vyhláškou 

č. 3/2008 o místních poplatcích a zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Ve věci jeho poplatníků, předmětu poplatku, osvobození a dalších 

se město řídí dle zákona. Další aktualizace vyhlášky nastala v roce 2011, kterou se měnila 

a doplňovala Obecně závazná vyhláška města Vsetína č. 7/2010 o místním poplatku ze psů. 

Sazby tohoto poplatku zůstaly stejné jako v předchozích vyhláškách. 

V Příloze č. 9 jsou prezentovány jednotlivé roční sazby poplatku ze psů, které město 

vyhláškami stanovilo. 

Z Tab. 4.8 je patrno, ţe příjmy z poplatku ze psů za roky 2009 aţ 2013 jsou tak nízké, 

ţe nedosahují ani 1 % z příjmů daňových. Podíl z tohoto poplatku na místních poplatcích 

dosahoval hodnoty 4,1 %.  Příjem z poplatku postupně kolísal. Nejniţší příjem byl 

zaznamenaný v roce 2013, 637 536 Kč, a to i přesto, ţe počet poplatníků ve městě byl 

za sledované období nejvyšší.  

Tab. 4.8 -  Příjem z poplatku ze psů za období 2009 - 2013 (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet poplatníků 1 715 1 689 1 679 1 669 1 782 

Příjmy z poplatku 743 560 705 320 694 360 688 810 637 536 

Podíl poplatku na celkových příjmech  0,11 % 0,12 % 0,12 % 0,14 % 0,13 % 

Podíl poplatku na daňových příjmech  0,26 % 0,25 % 0,26 % 0,24 % 0,20 % 

Zdroj: Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu obce 2009 - 2013, vlastní zpracování 

To, ţe se nezměnily sazby ve městě, a tedy ani nijak zvláště nevzrostly anebo neklesly 

příjmy z tohoto poplatku za roky 2009 aţ 2013, je patrné z Tab. 4.8. Celkově byl vývoj 

tohoto poplatku v letech 2009 – 2013 kolísavý, a to mezi 637 536 aţ 743 560 Kč za rok. 

Svého vrcholu dosáhl tento poplatek v roce 2009, kdy jeho výše dosahovala 743 560 Kč. 

V roce 2013 vybral Vsetín na tomto poplatku nejniţší částku, 637 536 Kč. Proti 

předcházejícímu roku se příjem sníţil o 8 %, tedy o 51 274 Kč.  
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Poplatek za uţívání veřejného prostranství 

Poplatek je vybírán za zvláštní uţívání veřejného prostranství, kterým se rozumí 

provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení slouţících pro poskytování 

prodeje a sluţeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení lunaparků, 

cirkusů a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa 

a uţívání tohoto prostranství pro sportovní, kulturní a reklamní akce, popřípadě pro potřeby 

tvorby filmových a televizních děl.
53

 

Tento poplatek byl, obdobně jako poplatek ze psů, mezi lety 2008 aţ 2012 objasněn 

obecně závaznou vyhláškou č. 3/2008 o místních poplatcích a taktéţ příslušným zákonem. 

Předmět poplatku a jeho poplatníci byly ve vyhlášce znovu určeny přesně dle zákona 

o místních poplatcích. Poplatníci měli téţ vyhláškou stanovenu ohlašovací povinnost vůči 

správci poplatku. V letech 2008 aţ 2012 město osvobodilo od poplatku jen trvalá parkovací 

místa pro osoby zdravotně postiţené. 

V Příloze č. 10 jsou vymezeny jednotlivé sazby platné v letech 2008 aţ 2012 tak, 

jak byly stanoveny městem ve vyhlášce. Sazba poplatku je stanovena za kaţdý i započatý m
2
 

a kaţdý i započatý den zvláštního uţívání veřejného prostranství.
54

   

25. června 2013 schválilo zastupitelstvo města Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, 

o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství s účinností 15. dne po dni vyhlášení. 

Tato vyhláška změnila některé sazby poplatku za uţívání veřejného prostranství. V roce 2013 

město Vsetín osvobodilo od poplatku akce uskutečňované na veřejném prostranství, které jsou 

pořádány bez vstupného, pak akce, jejichţ výtěţek je určen na charitativní a veřejně 

prospěšné účely a akce, kdy uţivatelem je obecní úřad, místní organizace či sdruţení. 

Osvobozena byla opět trvalá parkovací místa pro osoby zdravotně postiţené. Sazby tohoto 

poplatku platné pro rok 2013 aţ do dnešního dne jsou uvedeny v Příloze č. 11. 

V Tab. 4.9 jsou přehledně zobrazeny příjmy města Vsetín z tohoto poplatku během let 

2009 aţ 2013. Poplatek za uţívání veřejného prostranství patří mezi druhý nejvýnosnější 

poplatek. Z tabulky je patrné, ţe příjmy z poplatku za uţívání veřejného prostranství je moţno 

zařadit mezi kolísající poplatky. Jeho podíl na místních poplatcích se ve sledovaném období 

pohyboval od 7,19 % do 11,8 %. Nejvyšší hodnoty dosáhl poplatek za uţívání veřejného 

prostranství v roce 2012, kdy jeho výše dělala 1 856 324 Kč. K největšímu poklesu příjmů 
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 Město Vsetín, Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o místních poplatcích 
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došlo mezi lety 2012 aţ 2013, kdy klesly o 387 280 Kč.  Bylo to zapříčiněno především 

novou vyhláškou pro rok 2013, která zavedla nové sazby poplatku a nová osvobození. Také 

je zřejmé, ţe podíl poplatku za uţívání veřejného prostranství na celkových příjmech nikdy 

netvořil ani hodnotu 1 %, tudíţ se podobně jako poplatek ze psů podílel na rozpočtu města 

nevýznamnou měrou.  

Tab. 4.9 -  Příjmy z poplatku za uţívání veřejného prostranství za roky 2009 - 2013 (v Kč)  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet poplatníků 136 102 142 151 132 

Příjmy z poplatku 1 547 590 1 283 870 1 446 357 1 856 324 1 469 044 

Podíl poplatku na celkových příjmech  0,23 % 0,21 % 0,24 % 0,38 % 0,30 % 

Podíl poplatku na daňových příjmech  0,54 % 0,45 % 0,54 % 0,65 % 0,45 % 

Zdroj: Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu obce 2009 - 2013, vlastní zpracování 

Poplatek z ubytovací kapacity  

Poplatek je upravován Obecně závaznou vyhláškou města Vsetín č. 10/2010 

o místních poplatcích, která změnila vyhlášku města č. 3/2008 o místních poplatcích. 

Je vybírán za přechodné ubytování ve městě za úplatu. Město osvobodilo od poplatku 

přechodné ubytování studentů a ţáků, ubytování ve zdravotnických zařízeních, pokud nejsou 

vyuţívána jako hotelová zařízení a téţ ubytování v zařízeních slouţících sociálním nebo 

charitativním účelům.  

Sazba poplatku se v průběhu let 2009 - 2013 pozměnila. Mezi lety 2009 a 2010 činila 

4 Kč a od roku 2011 dodnes činí 6 Kč za kaţdé vyuţité lůţko a den.  

Příjmy z poplatku z ubytovací kapacity byly nepatrné, coţ je zjevné z Tab. 4.10. Díky 

nízkým příjmům bylo nezbytné zaokrouhlovat na 4 desetinná místa, neboť rozdíl mezi 

jednotlivými lety by při větším zaokrouhlení nebyl znatelný. Procentní podíl tohoto poplatku 

na celkově vybraných místních poplatcích byl během let 2009 - 2013 v podstatě nulový. Účast 

tohoto poplatku na místních poplatcích ani v jednom roce nepřekročila hranici 1 %. Vývoj 

poplatku z ubytovací kapacity měl v letech 2009 aţ 2013 kolísající trend, jelikoţ se během 

těchto let ve městě měnil počet zařízení a vyuţitých lůţek vyhrazených k přechodnému 

ubytování. V absolutním vyjádření se částky vybrané poplatkem z ubytovací kapacity 

ve sledovaném období pohybovaly mezi 127 680 Kč do 178 380 Kč za rok. Nejvyšší částka 
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z tohoto poplatku byla přijata do rozpočtu města Vsetín v roce 2011 a dosahovala 178 380 Kč. 

Od roku 2012 začal příjem z ubytovací kapacity klesat. 

Tab. 4.10 -  Příjmy z poplatku za ubytovací kapacity v letech 2009 - 2013 (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet plátců 21 17 20 19 18 

Příjmy z poplatku 177 870 127 680 178 380 142 700 139 876 

Podíl poplatku na celkových příjmech  0,0260 % 0,0208 % 0,0296 % 0,0294 % 0,0288 % 

Podíl poplatku na daňových příjmech  0,0618 % 0,0450 % 0,0667 % 0,0503 % 0,0430% 

Zdroj: Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu obce 2009 - 2013, vlastní zpracování 

Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

Tento poplatek byl nejvýnosnějším místním poplatkem plynoucím do rozpočtu města 

Vsetín v letech 2009 aţ 2013. Svou celkovou roční vybranou částkou přesahoval 

mnohonásobně sumu všech zbývajících místních poplatků ve městě. Jeho podíl na místních 

poplatcích se pohyboval v rozmezí od 67,03 % do 85,04 %.  

Od roku 2009 aţ doposud se ve městě dvakrát aktualizovala vyhláška k tomuto 

poplatku. V průběhu let 2009 aţ 2012 byla platná vyhláška č. 4/2006, která z velké části 

vycházela ze zákona o místních poplatcích. Město navíc touto vyhláškou určilo osvobození, 

které zákon přesně nevymezuje. Město v těchto letech od placení poplatku osvobodilo 

občany, kteří se nepřetrţitě déle neţ 6 měsíců v kalendářním roce zdrţují v dětských 

domovech a kojeneckých ústavech, v domovech pro seniory, domovech pro osoby 

se zdravotním postiţením, domovech se zvláštním reţimem, azylových domech 

a v chráněném bydlení, v psychiatrických léčebnách a hospicích, v zahraničí atd. Od poplatku 

je také osvobozen poplatník, který má ve městě Vsetín trvalý pobyt a má ve vlastnictví stavbu 

určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu ţádná fyzická 

osoba.
55

 

Sazby poplatku byly určeny dle v té době platného zákona, kdy byla ještě aktuální 

původní sazba před zvýšením, tzn. sazba 492 Kč, rozdělená na pevnou částku 242 Kč 

a pohyblivou částku 250 Kč. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů 

                                                 
55

 Obecně závazná vyhláška města Vsetín č. 4/2006, o místních poplatcích 



67 

 

předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka 

a kalendářní rok 2006. Vyhláškou byla opět stanovena ohlašovací povinnost a splatnost 

poplatku.  

Nová vyhláška č. 7/2012, platná v letech 2013 aţ dodnes, zrušila vyhlášku předešlou. 

Hlavní změna, kterou přinesla, se týkala splatnosti poplatku a moţnosti aţ ztrojnásobení jeho 

výše při pozdním zaplacení. Osvobození platná v předchozích letech zůstala stejná. Ve městě 

se rozšířil okruh poplatníků, avšak zcela v rozsahu zákona. Ve městě však překvapivě nedošlo 

ke zvednutí druhé části sazby z 250 Kč na 750 Kč. I kdyţ to zákon povolil, město určilo 

pohyblivou sazbu opětně na 250 Kč, ačkoli vypočtené náklady na jednu osobu za rok 2012 

činily 589 Kč.  

Tab. 4.11 uvádí příjmy města získané vybíráním poplatku za odpad dle jednotlivých 

let. Vývoj poplatku za odstranění komunálního odpadu měl klesající tendenci. Tento fakt 

je moţno vysvětlit klesajícím počtem poplatníků a sniţující se úspěšností při výběru poplatku. 

Celkové příjmy ve sledovaném období byly téměř totoţné.  

V roce 2009 město evidovalo 27 712 poplatníků, v následujícím roce se počet 

poplatníků sníţil na 27 321 osob. Rok 2012 přinesl nárůst finančních prostředků, který plynul 

městu výběrem tohoto poplatku. Vybraná částka z poplatku za odstranění komunálního 

odpadu se zvýšila o 92 067 Kč oproti roku minulém a to na částku 13 045 747 Kč. Ovšem 

tento nárůst nebyl způsoben zvýšením počtu poplatníků a ani zvýšením sazby poplatku. 

Z tabulky lze pozorovat, ţe podíl tohoto poplatku na celkových a daňových příjmech města 

Vsetín jiţ není tak zanedbatelný, jak tomu bylo u většiny uţ zmíněných poplatků. Největší 

podíl poplatku na celkových příjmech připadá roku 2012 a největší podíl poplatku 

na daňových příjmech připadá rokům 2010 a 2011, kdy představují dokonce téměř 5 %.  

 

Tab. 4.11 -  Příjmy z poplatku za odpad v letech 2009 – 2013 (v Kč) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet poplatníků 27 712 27 321 27 053 26 951 27 952 

Příjmy z poplatku 12 810 540 12 969 730 12 953 680 13 045 747 12 771 670 

Podíl poplatku na 

celkových příjmech  
2,34 % 2,23 % 2,43 % 3,18 % 2,59 % 

Podíl poplatku na 

daňových příjmech  
4,94 % 4,97 % 5,02 % 4,49 % 3,94 % 

Zdroj: Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu obce 2009 - 2013, vlastní zpracování 
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4.6  Zhodnocení daně z nemovitých věcí ve městě Valašské Meziříčí a Vsetín 

Město Valašské Meziříčí i město Vsetín se řídili především zákonem o dani 

z nemovitých věcí vyjma vytyčení vícero základních koeficientů dle počtu obyvatel ve městě 

a jeho městských částí, které ale na druhé straně není nijak převratné ani nijak jinak 

nevybočuje. Naproti tomu i to městům postačuje k tomu, aby se výnosy z tohoto příjmu 

vyvíjely směrem nahoru. Situace u daně z nemovitých věcí, jakoţto jednoho z daňových 

příjmů rozpočtu měst, by však mohla být u obou měst v mnoha směrech daleko příhodnější. 

Přestoţe obecní vyhláška zavedla pouze koeficienty dle počtu obyvatel měst a jejich 

městských částí a stanovila některé ze sazeb, je stav ve městech poměrně vyhovující 

vzhledem k tomu, ţe příjmy daně z nemovitých věcí v průběhu let 2009 - 2013 ustavičně 

rostly. Ve Valašském Meziříčí se stav výnosů z tohoto příjmu od roku 2012 výrazně zvedl, 

zejména díky přijetí nové obecně závazné vyhlášky a zavedením vyššího místního 

koeficientu, který stoupl z 1 na 2. Ve Vsetíně tato situace nastala aţ v roce 2013, kdy také 

město přijalo místní koeficient v hodnotě 2. Příjmy z daně z nemovitých věcí ve městech 

od roku 2009 stále vzrůstaly. Ve Valašském Meziříčí i ve Vsetíně v roce 2013 byla hodnota 

příjmů z daně oproti roku 2009 více neţ trojnásobná. Díky zavedení vyššího místního 

koeficientu tak města nepřišla o důleţité finanční zdroje, na které měla dle zákona právo, 

a které by mohla vyuţít ve prospěch svůj a hlavně svých občanů. Z analýzy se ukázalo, ţe se 

obě města o příjmy z daně z nemovitých věcí rozhodně nemohou plně finančně opřít. 

4.7  Zhodnocení místních poplatků ve městě Valašské Meziříčí a Vsetín 

Co se týká mnoţství zavedených místních poplatků ve sledovaných městech, je situace 

náleţitá a koresponduje se stavem a velikostí měst. Další místní poplatky se tedy nemusí 

naléhavě zavádět, neboť by ve městech neměly uplatnění. Město Valašské Meziříčí by mohlo 

pouvaţovat o zrušení poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, který je pro příjem 

do rozpočtu města skoro bezvýznamný. Za sledované období přinesl tento poplatek 

do rozpočtu města celkem jen 122 712 Kč. Jiná situace je u konkrétních poplatků a k nim 

stanoveným sazbám. U některých z nich mají dosud města rezervy, které ke svému 

neprospěchu prozatím nevyuţily. Důleţité změny jsou zapotřebí, hlavně ve městě Valašské 

Meziříčí, u poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 

vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, ze kterého plynuly městům ve sledovaném 

období nejvyšší příjmy ze všech místních poplatků. Změny by mohly nastat při zvýšení 

pohyblivé části sazby. Jiţ v roce 2010 měla města vyšší náklady spojené se sběrem a svozem 
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netříděného komunálního odpadu na osobu, neţ je schopna pokrýt vybraná částka z poplatku. 

V roce 2010, kdyţ počet poplatníků ve Valašském Meziříčí byl 28 141, dosahovala hodnota 

skutečných nákladů na odpad částku 21 299 999,22 Kč. Podíl nákladů města na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu za rok 2010 a celkového počtu osob činil 757,52 Kč, přitom 

vybíraný poplatek je stanoven na 490 Kč. Město Vsetín mělo v tomto roce 27 321 poplatníků 

a skutečné náklady na odpad činily 15 635 980 Kč, z toho vyplývá, ţe podíl nákladů města na 

sběr a svoz netříděného komunálního odpadu byl 572,31 Kč, přitom vybíraný poplatek 

je stanoven na 492 Kč. Je tedy zjevné, ţe vybírané částky poplatků za odpady plně nepokryjí 

náklady s ním spojené. Z tohoto důvodu byla od roku 2013 obcím povolena moţnost zvýšit 

pohyblivou část sazby aţ na 750 Kč. Jenţe obě města zatím tuto moţnost bohuţel nevyuţila. 

Doporučení městům by tedy znělo, aby vyuţila moţnosti dané zákonem a zvýšila pohyblivou 

sazbu daně nejméně natolik, aby pokryla všechny náklady na sběr a svoz odpadů. Mělo by 

tedy alespoň dojít ke zvýšení sazby ze současných 250 Kč na 450 Kč. Celkový poplatek by 

poté činil pro jednu osobu 700 Kč ročně a kaţdoročně by se tak vybralo ve městě Valašské 

Meziříčí necelých 17 miliónů Kč a ve Vsetíně pak téměř 20 miliónů Kč. 

U místního poplatku ze psů se situace liší, neboť, co se týká výnosů, tento poplatek 

za poplatkem z odpadů zůstává velmi pozadu, i kdyţ byl z hlediska výnosnosti na třetím 

či dokonce druhém místě ve městech. Města by proto na něj neměla zapomínat. Města 

stanovila u tohoto poplatku stejné sazby, krom sazby u bytových domů. Ve Valašském 

Meziříčí majitelé psů v panelácích platí 1 260 Kč a ve Vsetíně 1 500 Kč. Další odlišnost 

nastala ve městě Valašském Meziříčí, kde město stanovilo jiné sazby za tento poplatek pro 

obyvatele bydlících v centru města nebo v jeho odlehlých částech. Vsetín tyto odlišnosti 

nezavedl.  

U zhodnocení tohoto poplatku byla na místě otázka, proč lidé ţijící v bytových 

domech platí za psy více, neţ lidé ţijící v rodinných domech. Naskýtá se logické zdůvodnění, 

ţe panelákoví chovatelé chodí své psy častěji venčit a tedy se větší měrou podílejí 

na eventuálním znečišťování města, jehoţ následný úklid bývá často hrazen právě 

z vybraného zisku z poplatku. Zato lidé z rodinných domků většinou vlastní svoji zahradu 

a psy tak nechávají volně venku jen na svých pozemcích. Úklid tedy obstarávají sami na své 

náklady. Dle mého názoru by se tyto odlišné sazby měly z uvedených důvodů nadále 

zachovat. Z hlediska účelu poplatku se to totiţ projevuje jako vhodné řešení. Města by však 

mohla zvýšit u některých sazeb jejich hodnotu minimálně na dvojnásobek, jelikoţ jeho 



70 

 

moţnosti v jejich zvýšení jsou do určité míry natolik vysoké, ţe by jich byla škoda 

nezuţitkovat.  

Dalšímu zavedenému místnímu poplatku ve městě Valašské Meziříčí, a to konkrétně 

poplatku za uţívání veřejného prostranství, velmi nepomohlo rozšíření osvobození, 

které se téměř hned projevilo v několikanásobném zmenšení ve výnosech. V tomto trendu 

bohuţel město pokračuje. Naopak tento poplatek ve městě Vsetín patří mezi druhý 

nejvýnosnější poplatek. Ve sledovaném období se pohyboval mezi 1 283 870 Kč 

aţ 1 856 324 Kč. 
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5. ZÁVĚR 

Diplomová práce byla věnována tématu „Daň z nemovitosti a místní poplatky jako 

součást příjmů rozpočtu obce“ s rozdělením do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Jejím 

dílčím cílem bylo ověření, zda a v jakém rozsahu obce v praxi vyuţívají moţnosti ovlivnit 

výši daně z nemovitých věcí a místních poplatků a jak se tyto příjmy podílejí na celkových 

příjmech vybraných měst Valašské Meziříčí a Vsetín, popřípadě jakou tvoří část daňových 

příjmů rozpočtu těchto měst. Základním cílem bylo zjistit, jsou-li daňové příjmy schopny 

vytvářet hlavní pilíř rozpočtu Valašského Meziříčí a Vsetína, tedy zda se o ně mohou plně 

finančně opřít. 

Kapitola nazvaná „Pravidla hospodaření obcí“ se zaobírala pravidly hospodaření obcí 

v České republice. Zprvu je stručně pohovořeno o právním postavení obcí v České republice, 

dále jsou popsány jednotlivé orgány obcí a jejich pravomoci. V této kapitole je rovněţ 

specifikováno financování obcí, které bylo zhodnoceno formou rozdělení na jednotlivé druhy 

příjmů a výdajů. Kapitola se taktéţ zmiňuje o sestavování rozpočtů obcí a o jejich následné 

kontrole hospodaření. Díky rozborům této kapitoly bylo zjištěno, ţe největší podíl 

na financování obcí mají v České republice příjmy daňové a u výdajů představují největší 

sloţku výdaje běţné. 

V teoretické části „Svěřené daně v rozpočtech územní samosprávy“ byla detailněji 

rozebrána daň z nemovitých věcí a jednotlivé místní poplatky. Kapitola se téţ věnovala 

eventualitě ovlivnění výše výnosů z jednotlivých druhů příjmů. Je tedy moţné z analýzy 

odvodit, ţe obce mají daleko větší pravomoci při vymezování místních poplatků neţ u daně 

z nemovitých věcí.   

Praktická část se dotkla analýzy těchto dvou daňových příjmů v konkrétních městech 

Valašské Meziříčí a Vsetín. Bylo stanoveno, ţe města, především u místních poplatků, příliš 

nevyuţívají moţnosti zákona v oblasti stanovení maximálních sazeb. Příkladem je poplatek 

za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 

komunálních odpadů anebo poplatek ze psů. Sazby těchto poplatků města většinou 

ponechávají na značně nízké úrovni. Je ovšem nutno říci, ţe u poplatku ze psů by zvýšení 

sazby městům moc nepomohlo, protoţe výnosy z tohoto poplatku nedosahují poţadované 

výše. I v případě, ţe by došlo ke zvýšení sazby poplatku za psa na dvojnásobnou výši, obecní 

rozpočty by to v některých letech ani nezaregistrovaly a bylo by tedy neúčelné větší měrou 

zatěţovat obyvatele měst. Jinak by tomu mohlo být u navýšení poplatku za provoz systému 

shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, 
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poněvadţ náklady na tento poplatek dlouhodobě přesahují výnosy z něj. V moţnosti 

osvobození u některých místních poplatků je situace naprosto odlišná, neţ je u sazeb. 

Valašské Meziříčí u poplatků vyuţívá moţnosti osvobození více neţ je vyuţití maximálních 

sazeb. Navíc tam kde to zákon povoluje, města, především Valašské Meziříčí, zavádí svá 

vlastní osvobození. Je tedy patrné, ţe by se situace místních poplatků ve sledovaných městech 

dala vyřešit i jinými způsoby, avšak města to svým konáním občanům mnohdy velmi 

ulehčují. Dá se tedy tvrdit, ţe i kdyţ mají obce rozsáhlé pravomoci u obou těchto příjmů, 

ke svému uţitku je nevyuţívají. Občas je však nezbytností upřednostnit potřeby měst před 

blahem občanů, zejména za podmínek, ţe to dovoluje zákon. Občané si často neuvědomují, 

ţe zvyšování některých daní a poplatků bude prospěšné i pro ně, protoţe vybraný finanční 

obnos můţe být vloţen do investic pro blaho celé obce. Dalším podstatným poznatkem je i to, 

ţe i kdyţ příjmy z daně z nemovitých věcí a místních poplatků dosahují v obcích občas 

i miliónových částek, stejně by s nimi obce nevyšly. Na příkladu konkrétních valašských měst 

Valašského Meziříčí a Vsetína bylo dokázáno, ţe jenom tyto dva výše uvedené příjmy 

by samy nikdy nemohly reprezentovat hlavní pilíř rozpočtu obcí. Hlavní cíl diplomové 

práce, stanovený v úvodu, byl tedy naplněn. Na základě rozborů v praktické části byla 

ověřena hypotéza stanovená na začátku práce: „Ţe podíl místních poplatků na daňových 

příjmech měst Valašské Meziříčí a Vsetín ve sledovaném období roste“. Výsledkem je fakt, 

ţe hypotéza nebyla potvrzena z důvodu klesajících podílů místních poplatků 

na daňových příjmech obou měst.  

Z uvedených informací v této diplomové práci plyne, ţe města Valašské Meziříčí 

i Vsetín svých legislativních moţností vyuţívají a místní poplatky uspokojivě upravují. 

Zhodnocení správy místních poplatků je tedy kladné, města poplatky k regulaci pouţívají 

a zároveň kladným způsobem zvýhodňují i nesolventní občany. Z práce taktéţ vyplývá, 

ţe u místního poplatku ze psů dochází v čase v obou městech k větším výkyvům, 

které ukazují na to, ţe někteří poplatníci se své poplatkové povinnosti vyhýbají a poplatek 

neodvádí. Z této příčiny lze proto městům doporučit, aby se na neplatiče více zaměřila 

a stabilizovala tak příjmy z místních poplatků jako nezastupitelného zdroje svých daňových 

příjmů. 

Závěrem lze konstatovat, ţe diplomovou prací bylo dosaţeno naplnění v úvodu 

zmíněného hlavního cíle a vyvrácení stanovené hypotézy, ţe podíl místních poplatků 

na daňových příjmech měst má rostoucí trend. 
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SEZNAM ZKRATEK 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

ČR  Česká republika 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

DNHM dlouhodobý nehmotný majetek 

DPFO  daň z příjmů fyzických osob 

DPH  daň z přidané hodnoty 

DPP0  daň z příjmů právnických osob 

DzNem daň z nemovitosti 

DSO  dobrovolný svazek obcí 

kupř.  kupříkladu 

mj.  mimo jiné 

MP  místní poplatky 

např.  například 

n. e.  není evidováno 

OS  organizační sloţky 

OÚ  obecní úřad 

OZV  obecně závazná vyhláška 

PO  příspěvkové organizace 

Tab.  tabulka 

tj.  to je 

tř.  třída 

tzv.  takzvaně 

ÚSC  územní samosprávný celek 

viz.  vidět 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Zjednodušené obecné schéma rozpočtu obce v České republice 

PŘÍJMY  VÝDAJE  

Běţné: 

Nenávratné:  

Daňové (tř. 1)  

- svěřené (výlučné) daně (DzNem) 

- sdílené daně (část: DPFO, DPPO, 

DPH) 

- místní poplatky  

- správní poplatky  

Nedaňové (tř. 2)  

- poplatky za sluţby  

- příjmy z pronájmu majetku  

- příjmy od OS, PO  

- dividendy z akcií, přijaté úroky  

- ostatní  

Přijaté dotace (tř. 4 – část)  

- běţné neinvestiční dotace, a to:  

- neúčelové  

- účelové  

Kapitálové (tř. 3) 

Nenávratné:  

- z prodeje majetku (tř. 8)  

- z prodeje akcií a majetkových 

podílů  

- přijaté střednědobé a dlouhodobé 

Běţné (tř. 5) – neinvestiční:  

Nenávratné: 

- mzdy a platy  

- povinné pojistné za zaměstnance  

- materiálové náklady  

- energie  

- sociální dávky  

- nájemné  

- výdaje na municipální podniky  

- sankce za porušení rozpočtové kázně  

- placené pokuty  

- placené úroky  

- dotace vlastním OS a jiným 

subjektům  

- neinvestiční příspěvky PO  

- výdaje na sdruţování  

  finančních prostředků (neinvestiční) 

- příspěvky DSO  

- ostatní (poskytnuté dary apod.) 

Kapitálové (tř. 6) – investiční:  

- na pořízení DHM a DNHM  

- na nákup cenných papírů 

- na investiční příspěvky PO  

- na poskytnuté investiční dotace OS  



 

 

úvěry  

       (tř. 8)  

- ostatní  

Přijaté dotace (tř. 4 – část)  

- kapitálové, investiční, a to:  

- neúčelové  

- účelové  

Návratné: (část tř. 8) 

- přijaté investiční úvěry 

- příjmy z emise komunálních obligací 

Ostatní 

- dary apod. 

  a různým subjektům 

- splátky investičních úvěrů (část tř. 8)  

- ostatní  

Návratné: 

- na investiční půjčky poskytnuté  

  různým subjektům 

Zdroj: PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2011. 588 s. ISBN 978-80-7357-614-1, str. 428, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Přiznání k dani z nemovitých věcí  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3: Informační leták pro poplatníky daně z nemovitosti 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Vývoj počtu obyvatel města Valašské Meziříčí v letech 2009 - 2013 

 

Zdroj: www.valasskemezirici.cz, vlastní zpracování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5: Sazby poplatku ze psů města Valašské Meziříčí (v Kč) 

 Za jednoho psa Za druhého a kaţdého 

dalšího psa 

Za psa v bytovém domě 1 260 
základní sazba se 

zvyšuje o 50 % 

Za psa v rodinném domě v zóně 1 a 2  

(historická část města a centrum) 

500 
základní sazba se 

zvyšuje o 50 % 

Za psa v rodinném domě v zóně 3 a 4  

(mimo historickou část města a centrum) 

300 
základní sazba se 

zvyšuje o 50 % 

Za psa, jehoţ drţitelem je poţivatel 

invalidního, starobního, vdovského nebo 

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 

zdrojem příjmů, anebo poţivatel sirotčího 

důchodu: 

  

Za psa v bytovém domě 200 300 

Za psa v rodinném domě v zóně 1 a 2 200 300 

Za psa v rodinném domě v zóně 3 a 4 200 300 

Zdroj: Město Valašské Meziříčí, Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o místních poplatcích, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6: Sazby poplatku za uţívání veřejného prostranství města Valašské Meziříčí platné v 

letech 2009 – 2010 

 Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 

Za provádění výkopových prací 1,50 1,00 0,30 0,30 

Za umístění dočasných staveb a zařízení 

slouţících pro poskytování prodeje 
100,00 30,00 5,00 2,00 

Za umístění dočasných staveb a zařízení  

slouţících pro poskytování sluţeb 

100,00 30,00 5,00 2,00 

Za umístění reklamních zařízení 100,00 30,00 5,00 2,00 

Za umístění stavebních zařízení 1,50 1,00 0,30 0,30 

Za umístění skládek 1,50 1,00 0,30 2,00 

Za umístění zařízení cirkusů, lunaparků     

a jiných obdobných atrakcí 

10,00 5,00 3,00 2,00 

Za uţívání tohoto prostranství pro kulturní a 

sportovní akce           

20,00 10,00 2,00 1,00 

Za uţívání tohoto prostranství pro reklamní 

akce 

100,00 30,00 5,00 2,00 

Za uţívání tohoto prostranství pro potřeby 

tvorby filmových a televizních děl 

20,00 10,00 2,00 1,00 

Za vyhrazení trvalého parkovacího místa  

- v prostoru zóny s omezením provozu dopravy: 

- za 1 měsíc                              600 Kč 

- za 3 měsíce                         1 600 Kč 

- za 6 měsíců                         3 100 Kč 

- za 1 rok                               6 000 Kč 

- mimo prostor zóny s omezením provozu 

dopravy: 

     - za 1 měsíc                               300 Kč 

     - za 3 měsíce                             850 Kč 

     - za 6 měsíců                          1 600 Kč 

    



 

 

     - za 1 rok                                3 000 Kč 

Za zařízení pro poskytování prodeje a sluţeb 

(předzahrádky)  
4,00 3,00 2,00 1,00 

Zdroj: Město Valašské Meziříčí, Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o místních poplatcích, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7: Sazby poplatku za uţívání veřejného prostranství města Valašské Meziříčí platné v 

letech 2011 - dosud 

 Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 

Za provádění výkopových prací 1,50 1,00 0,30 0,30 

Za umístění dočasných staveb a zařízení 

slouţících pro poskytování prodeje 

10,00 7,00 5,00 2,00 

Za umístění dočasných staveb a zařízení  

slouţících pro poskytování sluţeb 

10,00 7,00 5,00 2,00 

Za umístění reklamních zařízení 100,00 30,00 5,00 2,00 

Za umístění stavebních zařízení 1,50 1,00 0,30 0,30 

Za umístění skládek 1,50 1,00 0,30 2,00 

Za umístění zařízení cirkusů, lunaparků 

a jiných obdobných atrakcí 

10,00 5,00 3,00 2,00 

Za uţívání tohoto prostranství pro kulturní a 

sportovní akce           

20,00 10,00 2,00 1,00 

Za uţívání tohoto prostranství pro reklamní 

akce 

10,00 8,00 5,00 2,00 

Za uţívání tohoto prostranství pro potřeby 

tvorby filmových a televizních děl 

10,00 5,00 2,00 1,00 

Za zařízení pro poskytování prodeje a sluţeb 

(předzahrádky)  
4,00 3,00 2,00 1,00 

Za umístění zařízení slouţících pro 

poskytování prodeje 

100,00 30,00 5,00 2,00 

Za umístění zařízení slouţících pro 

poskytování sluţeb 

10,00 7,00 5,00 2,00 

Za umístění reklamního stojanu 16,00 10,00 5,00 2,00 

Zdroj: Město Valašské Meziříčí, Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o místních poplatcích, vlastní zpracování 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8: Vývoj počtu obyvatel města Vsetín v letech 2009 - 2013 

 

Zdroj: www.mestovsetin.cz, vlastní zpracování 

 

Příloha č. 9: Sazby poplatku ze psů města Vsetín (v Kč) 

 
Za jednoho psa 

Za druhého a 

kaţdého dalšího psa 

Za psa v bytovém domě 1 500 
základní sazba se 

zvyšuje o 50 % 

Za psa v rodinném domě  

 

500 
základní sazba se 

zvyšuje o 50 % 

Za psa, jehoţ drţitelem je poţivatel 

invalidního, starobního, vdovského nebo 

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 

zdrojem příjmů, anebo poţivatel sirotčího 

důchodu: 

  

Za psa v bytovém domě 200 300 

Za psa v rodinném domě v zóně 1 a 2 200 300 

Zdroj: Město Vsetín, Obecně závazná vyhláška č. 8/2006, o místních poplatcích, vlastní zpracování 

 



 

 

Příloha č. 10: Sazby poplatku za uţívání veřejného prostranství města Vsetín platné v letech 

2009 – 2012 

 Za den 

Za umístění lešení na chodnících a pozemních komunikacích od 31. dne 

uţívání    

  

 

10,00 

Za provádění výkopových prací 5,00 

Za umístění dočasných staveb a zařízení slouţících pro poskytování 

prodeje 

10,00 

Za umístění dočasných staveb a zařízení  

slouţících pro poskytování sluţeb 

5,00 

Za umístění reklamních zařízení 100,00 

Za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí: 

- za 1 m
2 
a den uţívání                 1 Kč 

za týden uţívání                  7 000 Kč 

 

Za vyhrazení trvalého parkovacího místa  

- za 1 m
2
 a den uţívání                 3 Kč (mimo centrum) 

- za měsíc uţívání                  1 000 Kč (mimo centum) 

- za 1 m
2
 a den uţívání                 4 Kč (centrum)             

- za měsíc uţívání                 2 500 Kč (centrum)     

 

Zdroj: Město Vsetín, Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o místních poplatcích, vlastní zpracování 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 11: Sazby poplatku za uţívání veřejného prostranství města Vsetín platné v letech 

2013 – dosud 

 Za den 

Za umístění lešení na chodnících a pozemních komunikacích od 31. dne 

uţívání    

  

 

10,00 

Za provádění výkopových prací 5,00 

Za umístění dočasných staveb a zařízení slouţících pro poskytování 

prodeje 

20,00 

Za umístění dočasných staveb a zařízení  

slouţících pro poskytování sluţeb 

10,00 

Za umístění reklamních zařízení 100,00 

Za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí: 

- za 1 m
2 
a den uţívání                 1 Kč 

- za týden uţívání                  7 000 Kč 

 

Za vyhrazení trvalého parkovacího místa  

- za 1 m
2
 a den uţívání                 4 Kč (mimo centrum) 

- za měsíc uţívání                  1 000 Kč (mimo centum) 

- za 1 m
2
 a den uţívání                 5 Kč (centrum)             

- za měsíc uţívání                 2 800 Kč (centrum)     

 

Zdroj: Město Vsetín, Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích, vlastní zpracování 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


