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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

V současné době se místní poplatky týkají téměř každého občana. Bakalářská práce je 

zaměřena na problematiku místních poplatků a jejich vlivu na rozpočet obce.  Poplatky 

jsou nedílnou součástí daňových příjmů obce a tvoří jejich nezanedbatelnou část. 

Mohou je vybírat pouze obce a jsou přesně vymezeny zákonem č.565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, každý poplatek má svou funkci a svou charakteristiku. Poplatky 

mají funkci fiskální a některé i regulační. Místní poplatky jsou v obcích zaváděny 

obecně závaznou vyhláškou. Pozornost, je také věnována způsobu, jakým správce 

postupuje při vyměřování a vymáhání místních poplatků a jaká práva a povinnosti mají 

poplatníci.  

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

Nowadays, almost all citizens are involved in local fees. This bachelor’s work is 

focused on local fees and their influence on municipal budget. Fees are an integral part 

of municipal tax  income and make its indispensable part. Fees can be collected only by 

local town hall and are strictly specified by the law numer 565/1990 Sb. dealing with 

local fees. Each fee has its own function and characteristic. Some of them have a fiscal 

function some even regulatory. Local municipal fees are introduces by general 

obligatory regulation. I also pay attention to the way which is used by an administrator 

to assess and demand local fees and what rights and duties belong to the payers. 
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1. Úvod 

 Ve své bakalářské práci jsem se zabývala místními poplatky, které jsou částí 

daňových příjmů obce. Poplatek je určitý druh veřejných dávek v nejširším slova 

smyslu. Jsou to dávky placené veřejným subjektům, ve výši autoritativně stanovené, 

jako náhrada za určitou činnost jejich orgánů. Poplatky  jsou nepochybně tak staré jako 

státy samy, první zmínka o tzv. bernictví je již z dob VI.století před Kristem a postupně 

se vyvíjely až do dnešní podoby.  Cílem práce je popis problematiky místních poplatků 

a jejich vlivu na rozpočet obce. Místní poplatky jsou zařazeny v rozpočtech obcí mezi 

daňové příjmy a jejich výše není bezvýznamná.  

Místní poplatky jsou oprávněny vybírat pouze obce, a to na základě zákona 

č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který vymezuje 

celkem devět druhů místních poplatků. Na rozdíl od poplatků správních, soudních a 

dalších obsahují v sobě místní poplatky základní prvky daňového právního vztahu a 

proto jsou většinou charakterizovány, bez ohledu na užívaný termín poplatek, jako daň. 

Mezi základní daňové právní prvky patří předmět poplatku, subjekt poplatku, základ 

poplatku, sazba poplatku a splatnost poplatku. Procesní normou, podle které obecní 

úřady postupují při výkonu správy místních poplatků, je zákon č.337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Místní poplatky se zavádějí v obci 

obecně závaznou vyhláškou v samostatné působnosti obce. Jakým způsobem obec 

zavádí a vybírá místní poplatky  je popsáno v další části této práce. Řízení o poplatcích 

provádí obecní úřad v přenesené působnosti. Místní poplatky jsou taxativním způsobem 

vymezeny v § 1a zákona č.565/1990 Sb. a jedná se o tyto poplatky: poplatek ze psů, 

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, 

poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za povolení k vjezdu 

s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, poplatek za provozovaný 

výherní hrací přístroj, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatek za zhodnocení 

stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.    

Toto téma jsem si vybrala, protože tato problematika je mi blízká vzhledem k tomu, že 

pracuji na ekonomickém odboru městského úřadu na úseku místních poplatků.  
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2. Historie místních poplatků 

 Historie místních poplatků sahá daleko do minulosti až do dob VI. století před 

Kristem. Nebyly to poplatky v takové formě jaké je známe dnes, ale účel poplatku byl 

stejný jako dnes, přispět do obecní pokladny.  

 

2.1 Vývoj poplatků do počátku 20. století 

 Ve starých dobách se ukládání a výběr poplatků nazývalo bernictví.  Bernictví 

tvořilo část veřejné správy. Bernictví se nevyvíjelo hned se založením státu, ale až 

později, když rostly výdaje a bylo se potřeba postarat o další úhrady. Nejprve se 

vybíralo dle jmění jednotlivců, zpravidla dle jmění nemovitého, nepravidelně, později 

byly tyto dávky pravidelné. V Athénském státě v VI.století před Kristem se veřejné 

dávky nazývaly liturgie, byly také zavedeny cla a pokuty. Dále byly vybírány 

dobrovolné dávky za účelem ke společné obraně státu, ale později se stal tento poplatek 

povinný. Přímá daň ze jmění byla zavedena teprve roku 428 před Kristem, byla to daň 

progresivní. Obyvatelstvo bylo rozděleno do 4 tříd podle jmění movitého i nemovitého 

a podle výše jmění odváděli tuto daň. Jmění se zapisovalo do listin. Řemeslníci se 

zapisovali do zvláštních seznamů a byli daněmi zatíženi zvlášť. Později byli římští 

občané a celá Itálie od těchto poplatků osvobozena a daňová tíha byla uvalena na 

provincie. Provinciím byla ukládána daň z pozemků a záleželo na jejich výnosu, daň 

mohly provincie odvádět buď v penězích, nebo v přírodninách. Každá provincie měla 

svůj úřad a ten vybíral tuto daň od obyvatel provincie. V případě, že občan nemohl tuto 

daň zaplatit z výnosu, byla mu stanovena tzv. osobní daň ze jmění. V době císařství 

bylo přikročeno k opravě berního systému, byly ustanoveny větší okresy a každý okres 

měl svého vyššího úředníka, který se staral o příjmy, a vše bylo poté soustřeďováno 

přímo u císaře. Pro vyměřování byly zhotoveny tabulky, ve kterých bylo uvedeno 

jméno pozemku, obce, ke které náležel, jména sousedů, druh pozemku a seznam 

veškerého jmění osoby, které pozemek patřil. Tyto tabulky se nazývaly podrobný 

katastr berní. Placení berní bylo stanoveno v určitých lhůtách. Zpravidla ve třech, v září, 

jímž počínal berní rok, 1.ledna a 1.května, kdy byly též vypláceny vojenské platy. 

V době císařství tvořila hlavní berní (poplatek) daň pozemková, přímé daně byly 

zavedeny pouze k doplnění. Řemeslníkům a obchodníkům byla uložena daň 

živnostenská a byla vyměřována dle určitých předmětů: lodí, otroků, koní a podobně. 
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Také byla ukládána daň z příjmů peněžníkům, která byla vypočítávána dle odhadnutého 

jejich kapitálu. Mimo to byly vybírány zvláštní druhy daní jako je daň z hlavy, nebo daň 

z dědictví a celní daně, které dosahovaly značné výše. Berní povinnost se vztahovala na 

všechny obyvatele, od daní byli osvobozeni pouze sirotci, ženy a nemajetné osoby. 

Osobní osvobození jednotlivých občanů bylo zamítnuto, i pokus kněží se z této 

povinnosti vyvlíknout byl zamítnut. Berní správa byla nejprve v rukou králů a později, 

v době republiky, v rukou senátu. Ti dohlíželi na rozvrh daní a jejich vybírání. V době 

staré říše Německé bylo státní ústrojí následkem stěhování národů zničeno a tím byl 

zamezen i vývoj veřejné správy a vývoj bernictví. Nově se začalo bernictví vyvíjet ve 

Franckém státě a byla zde vybírána pozemková daň na základě zvláštního katastru. 

Osoby, které neměly nemovitosti, platily daň z hlavy. Od daně z pozemku byly 

osvobozeny pozemky darované králem církvi a pozemky církevních nebo franckých 

vasallů. Vasallové však měli jiné povinnosti, například odvádět určité dávky 

v přírodninách, pohostit panovníkovo družinu a podobně.  Na počátku XII.století za 

Jindřicha V.  v říši Německé byl uskutečněn první pokus zavést obecnou daň. Tento 

počin se setkal s velkým odporem stavů a panovník Jindřich V. musel od něho upustit a 

ani jeho nástupcům se nepodařilo přimět stavy k placení této daně. Záhy, ve středověku, 

vznikla daň osobní, byla to daň židovská, kterou platil každý Žid. Mimoto byla 

klášterům a menším opatstvím uložena daň jako náhrada za osvobození od válečné 

povinnosti. První všeobecná daň vznikla v XV.století  následkem husitských válek pod 

názvem „stý peníz“ a tvořila 1 % veškerých ročních příjmů. Od roku 1427 byl místo ní 

vybírán „obecní peníz“, jejž platil každý obyvatel starší 15ti let z celého jeho movitého i 

nemovitého jmění. Tato daň byla vybírána dle stanovených podrobných sazeb, ale 

později se ze jmění 1000 zlatých platila daň 1 zlatý. Tato daň trvala krátce, vymizela již 

v XVI.století. Od tohoto století se začal již vyskytovat určitý berní systém. Říšští 

stavové museli odvádět každý rok určitou berní sumu, která se rovnala měsíčnímu žoldu 

vojska. Stavové si vyhradili právo rozvrhovat tuto sumu na své poddané.  

V zákoně z roku 1521 již nalézáme vymáhání daně, které mělo 3 stupně exekuce: 

vojenskou moc, sekvestraci (správa majetku úřední osobou) a prodej. Další obecnou 

daní byla daň na udržování říšského komorního soudu, která vznikla r.1548 a platila se 

až do zrušení říše Německé. Berní úřady byly zřízeny při císařském dvoře a nazývaly se 

komory, kterým stavové přímo odváděli berně. Bernictví se začalo vyvíjet 

v jednotlivých zemích samostatněji a dokonaleji. Byla to hlavně pozemková daň, která 
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byla ukládána městům a ty ji rozvrhovaly na své obyvatele. Kněžský a rytířský stav byl 

většinou od daně osvobozen, ale poddaní ji platit museli. [23] 

 V Čechách se začalo  bernictví vyvíjet v X. a XI.století, všechny výdaje byly 

hrazeny hlavně z cel, pro jejichž vybírání byl v Praze založen hlavní celní úřad. Při 

zvýšených státních výdajích byla vybírána daň pozemková, tato nebyla pravidelná, ale 

vybírala se pouze v určitých případech, například při korunovaci krále nebo při svatbě 

v královském domě. Za Václava IV. byla pozemková daň vybírána pouze jednou, roku 

1389, za příčinou korunovace. Za účelem vybírání daní byla v této době půda rozdělena 

na lány. Poddaní platili z každého lánu, kdežto statky šlechty a jejich služebníků byly 

osvobozeny. Daně byly vybírány dost nepravidelně, teprve za vlády Ferdinanda I. 

začaly být vybírány pravidelněji, města musela platit nezávislou daň z piva, byla 

zavedena daň z prodeje nemovitého majetku. Roku 1567 byla místo dřívější berně 

z majetku zavedena berně domovní, za tímto účelem začalo sčítání usedlostí a sepsání 

domů. V roce 1610 byla povolena sněmy zvláštní daň pro císaře, v roce 1615 nařízena 

na 5 let daň z každého domu nebo obydlené chalupy.  

 Po třicetileté válce se začalo přemýšlet o pevné berní soustavě. Za tímto účelem 

bylo roku 1652 rozhodnuto sněmem, že v každém kraji musí být ustanovena zvláštní 

komise, která přezkoumá jmění jednotlivců s přihlédnutím ke všem osobám starších 20 

let. Roku 1654 byl seznam dokončen a nazván berní rolou, podle níž byly daně 

vybírány. Roku 1714 byla provedena nová úprava a patentem uloženo všemu 

duchovenstvu, vrchnostem, městům i poddaným, aby podali svá přiznání, na jejichž 

základě byla doposud daň placená. Stavové navrhovali roku 1749, aby byl při 

vyměřování brán zřetel na vrchnostenské pozemky. Marie Terezie uložila znovu 

vrchnostem podat přiznání, přitom byli vyloučeni domkaři a řemeslníci, kteří neměli 

žádnou roli, ti byli podrobeni zvláštní dávce ze své výživy a vedlejších užitků. 

Výsledkem byl zvláštní berní systém zvaný tereziánský, který nabyl platnosti r.1756. 

Byl založen na dvojím katastru: rustikálním (pro pozemky selské) a na katastru zvaném  

exequatorium dominicale (pro pozemky panské). Toto nespravedlivé rozdělení přimělo 

císaře Josefa II. k opětovné reformě a patentem v roce 1775 byla stanovena hlavní 

zásada nového upravení daně pozemkové. Neměly být činěny rozdíly mezi pozemky 

panskými a selskými, obcím bylo nařízeno nové měření, pozemky byly poprvé 

označovány topografickými čísly. Podle tohoto systému byla daň vyměřena každému 

jednotlivému majiteli pozemku zvlášť. Tento systém trval pouze do roku 1790. Za vlády 

Františka I. byl roku 1793 zaveden systém tzv.terezianojosefinský a roku 1810 byla 
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nová reforma. Ta trvala až do roku 1869, kdy byla zákonem upravena daň pozemková. 

Uvedeným zákonem byl v celém Rakousku zaveden jednotný princip. Vedle 

pozemkové daně byla hlavně ve městech placena zvláštní berně ze stavení (obdoba daně 

domovní), tímto způsobem přispívala pražská i jiná města na vyzbrojení pěchoty a 

hrazení dluhů. [23] 

 Patentem z roku 1812 byla zavedena pro celé Rakousko daň z výdělku a v roce 

1849 daň z příjmů. Mimo tyto daně, zvané přímé, byly zavedeny daně nepřímé a to 

1.daň potravní z piva, vína a moštu, z výroby a prodeje lihovin, z masa, z cukru, a 2.daň 

z věci spotřebovatelných, a sice z hracích karet, kalendářů a periodických tiskopisů.   

 V Anglii se vyskytovala ve starých dobách zvláštní dávka fumage, která se 

odváděla z pozemků zpravidla v přírodninách a to až do revoluce Viléma III., dále 

shipmoney  tzv. lodní peníze, to byla daň válečná, daň ze spotřeby zvaná excide  a 

cuystoms – cla. Do minulosti také sahá vývoj daně pozemkové, byla vyměřována dle 

výnosu pozemků. Katastr tehdy neexistoval a bernictví tedy spočívalo na pouhém 

odhadu, který statkáři sami určili. V roce 1797 byla v Anglii zavedená nová daň 

Income, která zahrnovala veškeré hospodářské příjmy, v roce 1842 byla reformována a 

nazvaná Income and Properte, poté se platilo z veškerých způsobů výdělku. V Anglii je 

také velmi stará daň domovní, první její základ byl z roku 1622 nazvaný jako daň 

z krbu. Roku 1695 byla v celé Evropě zavedena první daň domovní určená dle ceny 

nájemné a užívací. Nejdříve byla uplatněna pro venkov, později i pro města. Všeobecné 

daně z výdělku Anglie nemá, veškeré způsoby výdělku jsou podrobeny dani z příjmu, a 

pouze z některých živností se vybírají zvláštní dávky ve formě licencí. Daně nepřímé 

jsou v Anglii státní, jsou to hlavně daně potravní – daň z lihu, piva, tabáku, kávy a čaje.  

 V Rusku, vedle různých dávek veřejných, zejména poplatků a cel, byla vybírána 

zvláštní daň, která měla povahu daně z hlavy nežli daně pozemkové, neukládala se na 

pozemek, ale na majitele pozemku zvaný obrok, daň byla v každé obci vyměřena tak, že 

se sečetl počet obroků v obci, a jelikož v Rusku byla dlouho zachována zásada 

společného vlastnictví obce a majitelem pozemku byla tedy obec, tudíž byla daň 

vymáhána na obci jako celku. Obec pak rozdělila daň na své obyvatele. Později ručil za 

daň v obcích šlechtický statkář. Tato povinnost ruskou šlechtu značně tížila, zvláště 

v dobách neúrody, a proto naléhala na úpravu této daně. Úprava byla proveden v XVIII. 

a XIX. století, kdy se již utvořilo svobodné vlastnictví na místo vlastnictví obce a byla 

vytvořena daň z pozemku. Daň z výdělku byla v Rusku ustanovena r.1865, skládala se 

z dvojí daně, daně patentní za právo koncese  a daně ze skutečného provozování 
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živnosti, která je různá v jednotlivých městech dle průmyslové důležitosti. Také je zde 

zvláštní daň úroková, za to zde nejsou daně nepřímé. [23] 

 

2.2 Vývoj poplatků do roku 1990 

 Po 2.světové válce byla Dekretem presidenta republiky č.128/1945 Sb. obnovena 

územní organizace některých finančních úřadů v zemích České a Moravskoslezské. 

Tímto zákonem bylo stanoveno 18 okresních finančních ředitelství, 158 berních správ, 3 

poplatkové úřady, 2 archívy map katastrálních, 143 katastrálních měřických úřadů, 287 

berních úřadů a 287 důchodkových kontrolních úřadů. Konec účinnosti tohoto zákona 

byl 28.2.1949. [7] 

Vládním nařízením č.40/1947 Sb. byly upraveny sazby obecních dávek a 

poplatků, které byly stanoveny v roce 1922. Změna se netýkala dávek, jako byly dávky 

z používaných místností a dávky ze spotřeby elektrické energie a plynu k účelům 

osvětlovacím, ani vybírání vodného a poplatku za používání obecních stok a poplatků 

za odvoz popela a smetí, ale týkala se sazby pro obecní dávku ze psů a změnila se též 

pravidla o vybírání obecní dávky z nápojů, jak nealkoholických, např. minerálních vod, 

limonád, kávy, kakaa, tak i alkoholických nápojů jako jsou vína, piva, rum a jiné 

destiláty. U obecní dávky z nápojů byla stanovena povinnost pro prodávajícího vést 

podle juxtové knihy pro obecní účely knihu, v níž vykazoval každodenní celkovou tržbu 

za nápoje. Také se změnila sazba obecní dávky ze zábav a byla stanovena zvláštní sazba 

z předvádění filmů, už tehdy byla zákonem stanovena některá osvobození. Tyto obecní 

dávky byly vybírány obcí. [8] 

 Zákonem č.49 [9]  a č.50 [10] byla stanovena v roce 1948 zemědělská daň a 

živnostenská daň, živnostenská daň se týkala malých živností, a byly příjmem okresních 

národních výborů. V roce 1950 byla stanovena Zákonem č.60 [11] daň ze samostatné 

činnosti, která byla rovněž příjmem okresních národních výborů. Této dani podléhaly 

zejména osoby literárně, umělecky nebo vědecky činné, osoby provozující svobodná 

povolání jako jsou např. lékaři, notáři, advokáti a podobně, osoby provozující soukromé 

vyučování a jiné.  

V roce 1952 došlo k největším změnám v oblasti daní a místních poplatků od 

konce 2.světové války. Byl schválen Zákon č.73/1952 Sb., o dani z obratu a Zákon 

č.74/1952 Sb., o dani z výkonu, které byly příjmem státního rozpočtu. Dále Zákon 
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č.77/1952 Sb., o zemědělské dani, Zákon č.78/1952 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, 

kterou vyměřoval okresní národní výbor, v jehož obvodu měl poplatník své bydliště, 

Zákon č.79/1952 Sb., o živnostenské dani, ta byla rovněž vyměřována okresním 

národním výborem, Zákon č.80/1952 Sb., o dani domovní, která byla příjmem místních 

národních výborů. Daň domovní se platila z budov pronajatých a budov nepronajatých. 

Zákonem č.82/1952 Sb. o místních poplatcích, bylo stanoveno, že ministr financí vydá 

předpisy těchto poplatků a upraví v nich osvobození od poplatku a úlevy, následky o 

nesplnění poplatkové povinnosti, promlčení, řízení, kontrolu a dohled. Byly to poplatek 

ze psů, poplatek z místa, hřbitovní poplatky, poplatky za služby, lázeňský poplatek. [12] 

[13] [14] [15] [16] [17] [18] 

V roce 1960 Vyhláška Ministerstva financí č.161/1960 Sb. některé místní 

poplatky zrušila. Od 1.ledna 1961 národní výbory již nevybíraly následující poplatky: 

1. poplatky z míst 

2. hřbitovní poplatky 

3. poplatky za služby: 

a) ošetřovné a stravné 

b) poplatek za odvoz popela a splašků 

c) poplatek za neškodné odstranění látek živočišného původu 

d) poplatek za vážení 

e) poplatky o účastníků veřejných zařízení 

4. lázeňský poplatek 

Zákonem č.71/1964 Sb. byl opět zaveden lázeňský poplatek. Tímto zákonem byla 

určena lázeňská místa  a poplatek se platil až do 31.12.1989. Vyhláškou Ministerstva 

financí č.67/1966 Sb., o místních poplatcích byl zaveden poplatek za užívání veřejného 

prostranství, poplatek ze vstupného a poplatek z přechodného ubytování. Tato vyhláška 

upravuje i poplatek ze psů. Nejvíce změn za toto období bylo zaznamenáno u  poplatku 

ze psů. [19] [20] [21] 

 

2.3 Vývoj poplatků od roku 1991 

 Před rokem 1991, kdy vyšel zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích se platil 

poplatek ze psů, poplatek ze vstupného, příjmem obce byla i daň domovní a daň 

z pozemků. V současné době je bývalá daň domovní a daň z pozemků spravována 

finančními úřady jako daň z nemovitosti. Zákonem č.565/1990 Sb., o místních 
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poplatcích se přesně stanovily místní poplatky, které mohou obce vybírat. V roce 1991 

mohly obce vybírat tyto poplatky: 

• poplatek ze psů 

• poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

• poplatek za užívání veřejného prostranství 

• poplatek z reklamního zařízení 

• poplatek ze vstupného 

• poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízení 

• dislokační poplatek 

• poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků 

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

měst 

Pozdějším předpisem, který nabyl účinnosti 1.1.1993, byl zrušen dislokační poplatek. 

Tento poplatek se platil za umístění provozoven, skladů a další zařízení sloužících 

k podnikatelské činnosti. Poplatek platily fyzické i právnické osoby, které provozovaly 

výdělečnou činnost. Poplatek byl většinou stanoven ve vyhlášce sazbou za 1m2. Od 

1.7.1994 byly zrušeny další poplatky, byl to poplatek z reklamních zařízení, poplatek 

z prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků a poplatek z ubytovací kapacity 

v rekreačních a vzdělávacích zařízeních byl upraven na poplatek z ubytovací kapacity. 

Poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků platily fyzické i 

právnické osoby, které provozovaly restaurační, kavárenskou, ubytovací a jinou 

pohostinskou službu. Sazba poplatku byla stanovena určitým procentem z prodejní ceny 

těchto nápojů a výrobků. Každý poplatník byl povinen vést evidenci a tu předložit 

správci poplatku. Od 1.1.1998 došlo k další změně v zákoně č.565/1990 Sb., o místních 

poplatcích. Byl zaveden nový poplatek a to poplatek za provozovaný hrací přístroj. 

S účinností od 1.1.2002 byla schválena změna, která se týkala možnosti zavedení 

nových místních poplatků, poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku za 

zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo 

kanalizace.[5]  
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3. Struktura příjmů měst a obcí 

  Rozpočet obcí plní několik funkcí současně. Je bilancí příjmů a výdajů, ročním 

finančním plánem, právní normou a v neposlední řadě také veřejným dokumentem. 

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Tvorbu, postavení, obsah a funkce 

rozpočtu upravuje zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Vlastní strukturu rozpočtu upravuje rozpočtová skladba, kterou stanoví 

Ministerstvo financí vyhláškou.  

 Rozpočet se dělí na část příjmovou a výdajovou. Součástí rozpočtu je také 

financování. Příjmy rozpočtu jsou vlastní nebo přijaté, obojí se dělí na kapitálové a 

běžné, běžné příjmy se dále dělí na daňové a nedaňové. [3] 

 Z příjmů obec zabezpečuje pro své obyvatelstvo řadu veřejných statků a služeb 

jako jsou například dotace základním školám, údržba silnic, údržba zeleně, veřejné 

osvětlení, lékařská služba první pomoci, ale také kulturní služby, které zajišťují obecní  

muzea, kina, knihovny a další kulturní zařízení v obci.  

 

3.1 Rozdělení příjmů 

  Příjmy se člení na vlastní příjmy a přijaté transfery. Vlastní příjmy i přijaté 

transfery se dále rozdělují na kapitálové a běžné. Transfery mohou být jak neúčelové, 

lze je použít libovolně, tak transfery účelové. Ty můžeme použít pouze k financování 

daného účelu a za daných podmínek. Účelové transfery podléhají po ukončení 

rozpočtového roku vyúčtování. Nepoužitá část účelové transfery se musí vrátit zpět do 

rozpočtu, ze kterého byla poskytnuta. Vlastní běžné příjmy se dále člení na daňové a 

nedaňové příjmy. Každý příjem musí být začleněn přesně podle rozpočtové sklady. 

Toto se provádí z důvodů, aby příjmy byly zaúčtovány jednotně ve všech obcích a 

sumáře, které se vytvářejí za celou republiku byly přehledné. V těchto sumářích jsou 

přesně rozděleny všechny příjmy. [3] 
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Tabulka č.1: Základní schéma druhové struktury příjmů 

kapitálové
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

vlastní 
příjmy příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

  
daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů

 daně ze zboží a lužeb v tuzemsku

  daňové
daně a poplatky z vybraných činností

  daně a cla ze zahraničí

majetkové daně

běžné
ostatní daňové příjmy

 
příjmy z vlastní činnosti, odvody zřízených

organizací, příjmy z pronájmů

příjmy
úroky, dividendy, kurzovné zisky

 
nedaňové

přijaté sankce a vratky  transférů

 příjmy z prodeje nekapitálového

přijaté splátky půjček
  

od rozpočtů centrální úrovně

běžné
od rozpočtů územní úrovně

přijaté 
transfery z vlastních fondů

ze zahraničí

 
od rozpočtů centrální úrovně

kapitálové
od rozpočtů územní úrovně

z vlastních fondů

ze zahraničí  
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3.1.1 Vlastní příjmy kapitálové 

 Vlastní příjmy kapitálové zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, 

například z prodeje pozemků, nemovitostí, a příjmy z prodeje akcií a majetkových 

podílů. Všeobecně se doporučuje používat vlastní příjmy kapitálové jen na krytí 

kapitálových výdajů. V opačném případě se hodnota majetku obce snižuje. Do této 

kapitoly patří i přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku je-li tento dar účelově 

určen. Zde se také projevují přijaté příspěvky od fyzických a právnických osob na 

investiční účely, například na realizaci vodovodu nebo kanalizace v obci. [3]  

 

3.1.2 Vlastní příjmy běžné   

 Vlastní příjmy běžné se rozdělují na daňové a nedaňové. Daňové příjmy zahrnují 

daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů, daně ze zboží a služeb v tuzemsku, daně a 

poplatky z vybraných činností, daně a cla ze zahraničí, majetkové daně a ostatní daňové 

příjmy. 

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů zahrnují daně z příjmů fyzických 

osob podle Zákona č.586/1992 Sb.,  o daních z příjmů. Tyto zahrnují: 

- daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Tuto daň 

odvádí plátce – zaměstnavatel – za vlastní zaměstnance. Celostátní výnos je 

procentuelně rozdělován krajům, obcím a do státního rozpočtu. Do krajů činí 

výnos 8,92 %, do obcí dle přepočteného počtu obyvatel 20,59% a dle přepočtu 

zaměstnanců 1,5 % a do státního rozpočtu 68,99 %  

  

Graf č.1:  Rozdělení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

8,92

20,59

1,5068,99

Rozdělení dan ě z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti v %

kraje ( stanoveným 
procentem)

obce (dle přepočteného 
počtu obyvatel)

obce (dle přepočteného 
počtu zaměstnanců)

státní rozpočet

 

 [zdroj příloha č.1] 
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- daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti zahrnuje 

veškerou daň odvedenou na základě daňového přiznání, především z podnikání a 

pronájmu. 30 % této daně je příjmem obcí, 10 % je příjmem celostátního výnosu 

státního rozpočtu a 60 % celostátního výnosu je ještě přerozděleno do krajů – 

8,92 %, do obcí – 20,59 % a do státního rozpočtu – 70, 49 % 

 

Graf č.2:  Rozdělení daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 

rozd ělení dan ě z příjmů fyzických 
osob ze samostatné výd ělečné 

činnosti v %

30

60

10

obce (dle bydliště
podnikatele)

celostátní výnos

celostátní výnos
státního rozpoččtu

 

[zdroj příloha č.1] 

Graf č.3:  Rozdělení celostátního výnosu 

Rozdělení celostátního výnosu 
v %

8,92

20,59

70,49

kraje (stanoveným
procentem)

obce (dle
přepočteného
počtu obyvatel)

státní rozpočet

 

[zdroj příloha č.1] 
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- daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů zahrnuje daň z úroků, 

dividend a jiných kapitálových výnosů a daň vybíranou srážkou podle zvláštních 

předpisů. Tato daň je rozdělena do krajů – 8,92 %, obcí – 20,59 % a státního 

rozpočtu – 70,49 %.  

 

Graf č.4:  Rozdělení daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou 

8,92

20,59

70,49

Rozdělení dan ě z příjmů fyzických osob 
vybírané srážkou v %

kraje (stanoveným 
procentem)

obce (dle 
přepočteného 
počtu obyvatel)

státní rozpočet

 

[zdroj příloha č.1] 

- daň z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi a kraji, je procentuelně 

rozdělována do krajů ve výši 8,92 %, obcí (dle přepočteného počtu obyvatel) ve 

výši 20,59 % a do státního rozpočtu ve výši 70,49 %. Daně placené obcemi a 

kraji zůstávají v těchto ve stoprocentní výši. 

 

Graf č.5:  Rozdělení daně z příjmů právnických osob 

Rozdělení dan ě z příjmů právnických osob
v %

8,92

20,59

70,49

kraje (stanoveným
procentem)

obce (dle přepočteného
počtu obyvatel

státní rozpočet

 

[zdroj příloha č.1] 
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 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku zahrnují daň z přidané hodnoty, spotřební daň 

z minerálních olejů, z lihu, z piva, z vína a meziproduktů a z tabákových výrobků. Do  

rozpočtů měst a obcí jde pouze daň z přidané hodnoty a to ve výši 20,59 % dle 

přepočteného počtu obyvatel, do krajů jde 8,92 % a do státního rozpočtu 70,49 %.  

 

Graf č.6:  Rozdělení daně z přidané hodnoty 

Rozdělení DPH v %

8,92

20,59

70,49

kraje (stanoveným
procentem)

obce (dle přepočteného
počtu obyvatel)

státní rozpočet

 

 [zdroj příloha č.1] 

  

 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb jsou poplatky a odvody v oblasti 

životního prostředí jako je například poplatek za znečišťování ovzduší, za uložení 

odpadů, za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, za likvidaci komunálního 

odpadu a jiné. Do této oblasti spadají místní poplatky z vybraných činností a služeb a  

ostatní odvody z vybraných činností a služeb jako jsou například správní poplatky. 

Správní poplatky jsou stanovené Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, za 

správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí a 

podobně. 

 Do majetkových daní spadá daň z nemovitosti, kterou tvoří dvě dílčí daně, daň ze 

staveb a daň z pozemků. Obce dostávají tuto daň ve 100 % výši za pozemky a stavby, 

které se nacházejí na jejím katastrálním území.  

  Vlastní příjmy  běžné nedaňové jsou příjmy z vlastní činnosti obce jako jsou 

například poplatky za umísťování dětí v předškolních zařízení, příjmy za prodej zboží, 

které obec zakoupila za účelem dalšího prodeje, příjmy z pronájmů majetku ať 

movitého či nemovitého, příjmy z úroků, z bankovních účtů a z poskytnutých půjčených 

prostředků. Do nedaňových příjmů patří také přijaté sankční poplatky, jako jsou 
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například sankce uložené obcí za porušování obecně závazné vyhlášky, sankce 

v přestupkovém řízení, pokuty uložené městskou policií. Do těchto příjmů jsou také 

zahrnovány příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 

pořízeného z neinvestičních prostředků, přijaté neinvestiční dary, u nichž si dárce 

nevymínil jejich použití na investiční účel, přijaté plnění od pojišťoven za pojistné 

události, příspěvky na neinvestiční účely. Vlastní nedaňové příjmy zahrnují například i 

náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody, vratky přeplatků záloh, zejména za 

odběr elektřiny, vody, plynu apod., které se plně vztahují k minulým rozpočtovým 

rokům. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů jsou také zařazovány 

jako běžné nedaňové příjmy. Na výnosu se podílejí příslušné obce. V případě, že obec 

poskytne půjčku jiné obci, nebo podnikatelskému subjektu či fyzické osobě, tak splátky, 

které obce či jiné subjekty hradí, jsou také nedaňovými příjmy obce. 

 

3.1.3 Přijaté transfery běžné 

 Do kapitoly přijaté transfery běžné spadají transfery, které nejsou určeny 

k pořízení dlouhodobého majetku. Zde se projevují transfery přijaté ze státního 

rozpočtu, ze státních fondů například ze Státního fondu rozvoje bydlení, Státního fondu 

dopravní infrastruktury  nebo Státního fondu životního prostředí. Zde jsou také zahrnuty 

přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně, jako jsou příspěvky od jiných 

obcí na úhradu provozních výdajů v případě přijetí dětí z těchto obcí do školy nebo 

peněžní dary přijímané od jiných obcí v souvislosti s živelní pohromou, ale také 

převody z vlastních fondů, například z rezervního fondu. Jsou zde také zařazeny přijaté 

transfery ze zahraničí. 

 

3.1.4 Přijaté transfery kapitálové 

 Zde jsou zařazeny všechny přijaté dotace k pořízení dlouhodobého majetku jak ze 

státního rozpočtu, státních fondů tak i z rozpočtů územní úrovně, z vlastních fondů či ze 

zahraničí. Většinou jsou tyto dotace účelově určeny.  
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3.2 Celorepublikové příjmy 

 Z tabulkového přehledu a z grafu je vidět, jak v celorepublikovém sumáři příjmy 

rostou, zvláště daňové příjmy a přijaté dotace, v těchto se projevují dotace ze státního 

fondu a z Evropské unie. [22]  

 

Tabulka č.2:  Přehled celorepublikových příjmů v tis.Kč 

 

  Daňové  Nedaňové  Kapitálové  Přijaté dotace P říjmy celkem 

1998 83 320 280  24 708 254  13 342 450  40 430 364  161 801 348  

1999 870 124 774  25 555 200  36 940 244  45 329 484  977 949 702  

2000 95 806 754  26 029 956  16 571 860  51 865 579  190 274 149  

2001 88 839 849  22 875 930  10 591 805  72 614 388  194 921 972  

2002 109 719 450  24 288 708  11 626 370  94 017 285  239 651 813  

2003 118 890 670  23 975 784  12 267 086  146 723 374  301 856 914  

2004 128 706 390  26 011 497  11 464 114  142 877 609  309 059 610  

2005 168 518 746  25 128 268  13 832 323  127 160 919  334 640 256  

2006 172 939 270  25 905 710  16 373 036  144 304 087  359 522 103  
 
 

Graf č.7:  Přehled celorepublikových příjmů 
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V následující tabulce je přehled příjmů z vybraných činností a služeb. V této 

položce se promítají místní poplatky vybírané obcemi. Z tabulky i grafu je zřejmé, že 

příjem z místních poplatků se zvyšuje každý rok. [22] 

 

Tabulka č.3:  Celorepublikové příjmy z vybraných činností a služeb 

 

Celorepublikové p říjmy z vybr. činností a 
služeb v tis.K č  

  příjmy z vybr. činností a služeb 

1998                                  2 030 559     

1999                                  2 013 339     

2000                                  2 262 267     

2001                                  2 134 781     

2002                                  2 220 690     

2003                                  2 647 494     

2004                                  2 914 693     

2005                                  3 035 255     

2006                                  3 155 328     
 

Graf č.8:  Celorepublikové příjmy z vybraných činností a služeb 
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3.3 Příjmy M ěsta Duchcov 

V této kapitole jsou uvedeny celkové příjmy Města Duchcov za vybraná období. 

Z tabulky je patrno, že daňové příjmy mírně rostou a přijaté dotace se mění v důsledku 

realizace různých projektů prováděné městem, v roce 2006 vzrostly kapitálové příjmy  

z důvodu prodeje akcií. 

 

Tabulka č.4:  Přehled příjmů Města Duchcov v tis.Kč 

 

  Daňové  Nedaňové  Kapitálové  P řijaté dotace P říjmy celkem 

1998 35 953  30 996  5 011  28 799  100 759  

1999 35 606  29 737  51 968  51 775  169 086  

2000 48 462  18 866  6 882  53 562  127 772  

2001 46 416  19 471  10 275  71 894  148 056  

2002 55 487  13 019  11 743  77 839  158 088  

2003 60 192  21 399  8 881  94 484  184 956  

2004 61 291  26 420  3 522  99 299  190 532  

2005 66 973  32 561  5 240  63 293  168 067  

2006 65 349  16 451  174 531  71 163  327 494  
[zdroj Městský úřad Duchcov] 

 

Graf č.9:  Přehled příjmů Města Duchcov 
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V této tabulce a grafu jsou porovnány příjmy z místních poplatků vybírané v Duchcově. 

Příjmy z místních poplatků rostou v důsledku zavádění nových poplatků. V roce 1998 – 

2001 nebyl vybírán poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Tento poplatek tvoří podstatnou 

část příjmů z vybraných činností a služeb. 

 

Tabulka č.5:  Příjmy Města Duchcov z vybraných činností a služeb 

Příjmy Města Duchcov z vybr. činností a 
služeb v tis.K č 

 příjmy z vybr. činností a služeb 

1998 1 004 

1999 1 178 

2000 1 047 

2001 1 222 

2002 3 194 

2003 4 001 

2004 3 962 

2005 4 354 

2006 4 578 
[zdroj Městský úřad Duchcov] 

Graf č.10:  Příjmy města Duchcov z vybraných činností a služeb 
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4. Charakteristika a klasifikace místních poplatků 

 Místní poplatky mají fakultativní povahu a povinnými se stávají až jejich 

zavedením obecně závaznou vyhláškou obce. Z tohoto je zřejmé, že pouze obec může 

rozhodnout, které poplatky na svém území zavede. Jakým způsobem jsou místní 

poplatky stanoveny v obcích, bude popsáno v kapitole 5. V následujících kapitolách 

jsou popsány jednotlivé druhy místních poplatků, které jsou stanoveny zákonem 

č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.   
 

4.1 Poplatek ze psů 

 Poplatek ze psů se vztahuje na držitele psa. Držitelem je fyzická nebo právnická 

osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatníkem může 

být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová jako by jej 

vlastnila. Pro určení místní příslušnosti k vyměření poplatku ze psů  je rozhodující, kde 

má držitel psa trvalý pobyt nebo sídlo. Povinnost platit poplatek se nevztahuje pouze na 

české občany, ale i na cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt na 

základě povolení k pobytu cizinců. V obecně závazné vyhlášce by měla být upravena 

oznamovací povinnost, na základě které je poplatník povinen sdělit údaje pro správu 

poplatku, aniž by musel být správcem poplatku vyzván. [1] 

 Poplatek ze psů je vybírán za psy starší 3 měsíce. Vznik nebo zánik poplatkové 

povinnosti nelze vázat na okamžik, kdy poplatník splnil oznamovací povinnost, ale na 

skutečnost kdy ke vzniku nebo zániku došlo. Oznámení o vzniku nebo zániku 

poplatkové povinnosti je povinnost nepeněžitého charakteru, takže v případě nesplnění 

této povinnosti nemůže správce vyžadovat zaplacení poplatku, ale může uložit sankci 

podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, za 

nesplnění oznamovací povinnosti. 

Osvobození od poplatku je přesně stanoveno zákonem. Od poplatku ze psů jsou 

osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, 

kterým byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu. 

Dále osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu uvedených osob, osoby 

provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoby, kterým 

stanoví povinnost držení psa a používání psa zvláštní právní předpis. Obec musí 
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zachovat osvobození stanové zákonem, ale může v obecně závazné vyhlášce stanovit 

ještě další osvobození nad rámec zákona popřípadě snížení formou úlevy.  

Sazba poplatku ze psů může být stanovena do maximální výše 1 500 Kč za 

kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel 

invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 

zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu činí až 200 Kč za kalendářní rok. U 

druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. 

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, 

která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Každá obec si může sazbu 

poplatku ze psů upravit obecně závaznou vyhláškou, ale nesmí překročit maximální 

hranici stanovenou zákonem. Také může stanovit ve vyhlášce různou cenu v různých 

lokalitách nebo podle typu bydlení, například může mít rozdílnou sazbu v rodinných 

domcích, činžovních domech, starší zástavbě či v panelových domech. Pokud se tak 

obec rozhodne, musí tyto lokality nebo typy bydlení ve vyhlášce přesně stanovit. [5] 

 

4.2 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

 Zavedení a vybírání tohoto poplatku má význam pro lázeňská města a turistická 

centra, kde jsou vyšší náklady na udržování a rozvíjení služeb a zařízení, která slouží 

především pro návštěvníky. Tímto poplatkem návštěvníci přispívají obci na tyto 

náklady. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt jsou povinny platit fyzické osoby, 

které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného 

turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný 

důvod svého pobytu. Zda obec poplatek zavede, záleží čistě na ní, ale jedním z kritérií 

pro zavedení tohoto poplatku je, že v obci musí existovat léčebná, rekreační nebo jiná 

zařízení, kde se návštěvník ubytovává za úplatu.  

 Od tohoto poplatku jsou ze zákona osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a 

osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III.stupeň mimořádných 

výhod podle zvláštního předpisu a jejich průvodci. Také jsou od tohoto poplatku 

osvobozeny osoby mladší 18 let a starší 70 let a osoby, na které náležejí přídavky na 

děti například studenti do 26 let. [5] 

 Poplatek platí fyzická osoba, která se ubytovává. Výběr poplatku zajišťuje 

ubytovatel, který ubytování poskytuje, zároveň je také plátcem a ručí za to, že je 

poplatek správně vybrán a ve správné výši. Ubytovatel je ze zákona povinen vést 
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evidenční knihu, do které se zapisuje doba ubytování, účel ubytování, jméno a příjmení, 

adresa a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Rozšíření této evidence o 

datum narození může obec nařídit obecně závaznou vyhláškou. Tato kniha musí být 

uchována  pro případnou kontrolu po dobu šesti let od posledního zápisu.  

 Sazba poplatku činí až 15 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu. Pouze 

na obci záleží, zda stanoví tento poplatek denní, týdenní, měsíční nebo roční paušální 

částkou. Jakou sazbu poplatku obec  stanoví, musí být přesně uvedeno ve vyhlášce 

obce. [5] 

 

4.3 Poplatek za užívání veřejného prostranství 

 Tento poplatek má kromě funkce fiskální i funkci regulační. Zábor veřejného 

prostranství někdy ztěžuje udržování veřejného pořádku v obci a brání užívání tohoto 

prostoru, ke kterému byl určen. Zavedením a určením výše tohoto poplatku může obec 

ovlivnit nejen dobu, na kterou je veřejné prostranství v záboru, ale i jeho rozsah.  

 Poplatek za užívání veřejného prostranství je vybírán za zvláštní užívání 

veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění 

dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění 

stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných 

atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto 

prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a 

televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na 

charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.  

 Pojem veřejné prostranství je přesně vymezen ustanovením zákona č.128/2000 

Sb., o obcích. Za tato prostranství se považují všechna náměstí, ulice, tržiště, veřejná 

zeleň, parky, chodníky a další prostory přístupné každému bez omezení a to bez ohledu 

na vlastnictví  tohoto prostoru. Obec vymezí ve své obecně závazné vyhlášce veřejná 

prostranství, například katastrální mapou, která je součástí vyhlášky jako příloha, kde 

musí být tato místa přesně označena, aby nedocházelo k nejasnostem, co je a co není 

veřejné prostranství. 

 Výkopové práce jsou činností, která znamená realizaci skutečného výkopu do 

pozemku za účelem staveb trvalých, dočasných nebo jejich změn, provádění prací jako 

jsou údržba stavby, terénní úpravy, zabezpečovací práce, pokládání telekomunikačních 

kabelů a jiné. Umístění dočasných staveb lze zpoplatnit pokud lze předem omezit dobu 
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jejich trvání. Jde o stavby pro prodej nebo stavby sloužící k poskytování služeb 

podléhající stavebnímu řízení. Dočasnost stavby je uvedena v povolení stavby nebo 

v písemném sdělení stavebního úřadu. Dále poplatku podléhají prodejní stánky,  

prodejní stoly nebo pulty, ale i pojízdné prodejny. Jedná se například o sezónní prodej  

ovoce a zeleniny, o prodej knih, drogerie z jakéhokoliv motorového vozidla. 

Reklamními zařízeními jsou všechny reklamy, které jsou umístěny na veřejném 

prostranství a část tohoto prostranství zabírají. Za tato zařízení se považují různé 

stojany, které jsou před prodejnami a obsahují výčet prodávaného zboží nebo 

poskytovaných služeb. Reklamní zařízení umístěné na zdech budov, plotech, stožárech  

a podobně tomuto poplatku nepodléhají, jelikož nedochází k záboru veřejného 

prostranství. Pojmem umístění skládek se rozumí odložení movitých věcí na veřejném 

prostranství určených k dalšímu využití, uskladnění nebo likvidaci např. stavební 

materiál. Vyhrazení trvalého parkovacího místa znamená, že obec zajistí poplatníkovi 

trvalé parkovací místo, které je osazeno příslušnou dopravní značkou s dodatkovou 

tabulkou, na které je uvedena státní poznávací značka vozidla nebo jiné určení jako je 

„vyhrazeno pro ubytovací zařízení, pro spořitelnu“ atd. [1] 

 Poplatníkem je ten, kdo užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem, není 

rozhodující kdo je vlastníkem tohoto prostranství. Poplatek se vybírá za celou dobu 

užívání a to od doby kdy ke skutečnému užívání došlo a kdy fakticky skončilo.  

 Ze zákona je pouze jediné osvobození od poplatku za užívání veřejného 

prostranství a to vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené. 

 Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 10 Kč za každý i 

započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za užívání 

veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a 

jiných atrakcí může obec sazbu tohoto poplatku zvýšit až na desetinásobek. Obec se 

může rozhodnout, zda stanoví poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. 

Sazba poplatku musí být stanovena ve vyhlášce a i zvýšenou sazbu musí obsahovat 

veřejná vyhláška konkrétní částkou a ke konkrétnímu způsobu.   

 

4.4 Poplatek ze vstupného 

 Poplatek ze vstupného je vybírán  ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní 

nebo reklamní akce a je snížen o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného 

obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník 
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akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní 

a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. [5] 

 Tento poplatek má nejen fiskální účel, ale umožňuje obci touto formou ovlivnit 

konání akcí různého druhu na svém území tím, že stanoví ve vyhlášce pro různé akce, 

které zde musí být přesně vymezeny, různé sazby poplatku. Zákon umožňuje stanovit 

sazbu až 20% z úhrnné částky vybraného vstupného.  

 Osvobození od poplatku, nad rámec zákona, může obec stanovit ve vyhlášce 

například ze sportovních akcí atd. U akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a 

veřejně prospěšné účely, musí pořádající osoba tento fakt doložit u příslušného správce 

poplatku. Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která akci pořádá. I v případě, že by 

byla akce nezisková, musí tento poplatek pořádající osoba zaplatit.  

 

4.5 Poplatek z ubytovací kapacity 

 Poplatek z ubytovací kapacity se může vybírat v lázeňských místech nebo místech 

soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených 

k přechodnému ubytování za úplatu.  

 Tento poplatek můžeme chápat jako formu příspěvku od ubytovatele na náklady 

obce na udržování a zřizování různých zařízení, například na údržbu pěších zón, údržbu 

parků k odpočinku pro návštěvníky, kteří se v obci ubytovávají.  

 Rozdíl mezi poplatkem za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatkem z ubytovací 

kapacity je ten, že u tohoto poplatku nerozlišujeme, za jakým účelem je přechodné 

ubytování poskytováno a poplatek se platí za využitá lůžka. Poplatníkem i plátcem je 

ten, kdo provozuje zařízení, nikoliv ten kdo se ubytovává.  

 Poplatek neplatí provozovatel, pokud ubytovací kapacita v zařízení slouží pro 

přechodné ubytování studentů a žáků, například koleje, letní rekreační tábory a jiné. 

Dále poplatku nepodléhají lůžka, která jsou využita pro ubytování zaměstnanců nebo 

osob, které takovéto zařízení vlastní nebo mají k němu právo hospodaření, ale 

osvobození od poplatku se nevztahuje na osoby blízké, jako jsou členové rodiny. Další 

osvobození od poplatku je u zařízeních zdravotnických nebo lázeňských, ale nesmí být 

tato využívána jako hotelová zařízení. Poslední osvobození ze zákona se týká 

zařízeních, která slouží  k sociálním nebo charitativním účelům. [5] 

 Ubytovatel je povinen vést ze zákona ubytovací knihu, ale na rozdíl od poplatku 

za lázeňský nebo rekreační pobyt nemusí uvádět účel pobytu.  
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 Ubytovatel nemusí být vždy vlastníkem ubytovacího zařízení, může být i 

nájemcem, který ubytování poskytuje za úplatu.  

 Sazbu poplatku z ubytovací kapacity může obec stanovit až do maximální výše 4 

Kč za každé využité lůžko a den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek 

roční paušální částkou. Poplatek se platí za skutečně využitá lůžka. Sazba musí být 

pevně stanovena v obecně závazné vyhlášce, kterou obec vydává.  

 

4.6 Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných 

míst a částí měst 

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

částí měst (dále jen „vybraná místa“) je placen fyzickou nebo právnickou osobou, které 

bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst. Poplatek 

neplatí fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost ve vybraném 

místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které ve 

vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou 

držiteli průkazu ZPP a jejich průvodci. 

 Poplatek obec zavádí, aby omezila provoz motorových vozidel v určitých 

lokalitách.  Jsou to například historické části města nebo lokality v okolí dětský hřišť, 

škol, parků aj.. Tímto omezením přispívá ke zlepšení životních podmínek v těchto 

lokalitách a v případě, že jsou tato omezení u míst, jako jsou školy a hřiště pro volný 

čas, také k větší bezpečnosti.  

 Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do 

vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. 

 Pod značkou zákaz vjezdu musí být umístěna tabulka s dodatkem  například vjezd 

na povolení obecního úřadu. Obec vydá obvykle osobám, kteří si požádají a zaplatí 

poplatek za povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města 

průkaz, na kterém je uvedena státní poznávací značka vozidla, jméno a příjmení a doba 

na kterou je vydáno toto povolení.  

 Sazba poplatku je až 20 Kč za den. Obec stanoví v obecně závazné vyhlášce 

přesnou sazbu. Po dohodě může také stanovit poplatek paušální částkou. [5] 
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4.7 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 

 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj je placen za každý povolený hrací 

přístroj. Obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku. 

 Na každý hrací přístroj musí být vydáno rozhodnutí o povolení, toto rozhodnutí 

vydává příslušný odbor obecního úřadu, a musí být vydáno na každý hrací přístroj, i 

když má jeden provozovatel více hracích přístrojů. Většinou se rozhodnutí o povolení 

vydává na dobu určitou a je zpoplatněno správním poplatkem. V tomto rozhodnutí musí 

být uvedeno konkrétní místo (adresa), kde je hrací přístroj umístěn. Tímto rozhodnutím 

je přístroj uveden do provozu. Ke každému rozhodnutí musí být pořízen protokol, ve 

kterém musí být uvedeny následující údaje: 

� název provozovatele 

� identifikační přístroje – model, identifikační číslo 

� adresa umístění přístroje 

� datum uvedení přístroje do provozu 

� stav elektromechanických počítadel 

� stav elektronických počítadel 

Tímto jsou splněny všechny povinnosti k povolení a hrací přístroj je zpoplatněn 

místním poplatkem. Zda je přístroj využíván nebo je určité období nefunkční nemá vliv 

na místní poplatek. Pokud provozovatel oznámí ukončení provozu hracího přístroje, 

musí doložit protokol o ukončení provozu. K ukončení provozu dochází po uplynutí 

stanovené doby, která je zaznamenána v rozhodnutí, nebo změnou umístění přístroje 

mimo obvod obce.  

 V případě, že obec zjistí při své kontrolní činností výherní hrací přístroj 

provozovaný bez povolení, nemůže za tento vybírat místní poplatek, ale může 

provozovateli uložit pokutu. Provozovatel musí přístroj buď odstranit, nebo řádně 

zažádat o povolení. Pokud by byl přístroj provozován bez povolení, provozovatel se 

dopouští trestného činu neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry.   

 Poplatníkem za výherní hrací přístroj je provozovatel a sazba poplatku v je zákoně 

stanovena v rozmezí od 1 000 Kč do 5 000 Kč na 3 měsíce za každý výherní hrací 

přístroj. V obecně závazné vyhlášce musí být stanovena sazba v konkrétní výši. [5] 
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4.8. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 Předpokladem zavedení a vybírání tohoto poplatku je, že musí obec ve své 

samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou v souladu se zákonem 

č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, systém shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V případě, že 

obec nemá tuto vyhlášku, nemůže ani vybírat poplatek ve smyslu zákona o místních 

poplatcích. 

 V případě, že má obec zavedou výše uvedenou vyhlášku, dle zákona č.185/2001 

Sb., o odpadech, pak teprve může obecně závaznou vyhláškou zavést místní poplatek za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

 Odpad, dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, jsou movité věci, kterých se osoby 

zbavují nebo mají povinnost se jich zbavovat, je to například nábytek, lednice, 

autovraky a jiné. Komunální odpad je odpad, který vzniká na území obce a je 

vyprodukován činností fyzických osob, nikoli odpad, který vznikne činností 

z podnikání.  

 Tento poplatek je zaváděn obcí především z důvodu získání finančních prostředků 

na zajištění přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu. Náklady na 

odstraňování komunálního odpadu jsou vysoké a obec mnohdy nemůže ze svého 

rozpočtu pokrýt skutečné náklady obce. Tímto poplatkem se občané obce také 

vychovávají k tomu, že by měli třídit odpad, jelikož tento poplatek se dotkne každého 

občana v obci. Každý občan by si měl uvědomit, že pokud bude třídit odpad, objem 

komunálního odpadu se sníží a v důsledku toho jsou nižší náklady za úložné na 

skládkách, výše poplatku se odvíjí od skutečných nákladů obce na sběr a svoz 

netříděného odpadu a v neposlední řadě by si každý měl uvědomit, že je zapotřebí 

chránit životní prostředí. 

 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů platí 

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek 

odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo 

správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za 

které poplatek odvádějí, 
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b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící 

k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 

osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 

poplatek společně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

 Povinnost platit poplatek mají všechny fyzické osoby podle místa trvalého pobytu, 

i cizinci, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt na základě povolení 

k pobytu, bez ohledu na to, kolik vyprodukují odpadu. Námitky některých osob, že 

nemají žádný odpad, jsou neopodstatněné, jelikož obec zajišťuje činnost ve prospěch 

všech občanů obce. [1] [5] 

 Zákon umožňuje v rámci zjednodušení placení poplatku u fyzických osob, aby za 

domácnost nebo za bytový dům byl poplatek odváděn jednou částkou. Poplatníci si 

zvolí společného zástupce a jeho prostřednictvím je poplatek hrazen. Společný zástupce 

sdělí správci poplatku za jaké osoby je poplatek odváděn a v jaké výši. Možnost zvolení 

si společného zástupce je dobrovolná, takže obec toto nemůže nařídit nebo určit. 

Společný zástupce je pouze prostředníkem při placení poplatku, takže v případě 

neplnění poplatkové povinnosti nemůže správce poplatku vymáhat tento poplatek na 

společném zástupci, ale na konkrétní fyzické osobě. Jinak je to v případě, že fyzická 

osoba vlastní stavbu k individuální rekreaci. Jelikož se u této stavby platí poplatek ve 

výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tak v případě, že je více vlastníků a 

ti se nedohodnou, kdo bude poplatek platit, správce si vybere jednoho spoluvlastníka a 

od toho bude poplatek vymáhat. 

 Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na 

jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci. 

 Sazba poplatku je tvořena ze dvou částek. Jedna částka je stanovena zákonem s 

horní hranicí 250 Kč za osobu a kalendářní rok a druhá částka je stanovena obcí na 

základě skutečných nákladů. Skutečnými náklady jsou finanční prostředky, které obec 

vynaložila pouze na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, z předcházejícího 

roku, horní hranice u druhé částky však nesmí být vyšší než 250 Kč. V obecně závazné 

vyhlášce musí být tyto položky rozepsána. Z tohoto rozpisu je pak zřejmé jakou výši 

stanovila obec v první části sazby poplatku, zda využila možnost dát horní hranici 

stanovenou zákonem nebo tuto část dala nižší, a jelikož jsou zde i uvedené skutečné 

náklady na svoz komunálního odpadu a výpočet na jednu fyzickou osobu, tak je zřejmé 

v druhé části sazby poplatku, zda fyzické osoby platí všechny náklady nebo zda obec 

tuto službu doplácí ze svého rozpočtu. Také tento rozpis může motivovat občany 
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k tomu, aby třídili odpad, jelikož se v poplatku odráží pouze skutečné náklady na 

netříděný odpad.  Pokud by třídili odpad, náklady by byly nižší a tím by mohl být i nižší 

poplatek. [5] 

 Pokud se poplatník odstěhuje nebo nemovitost prodá, je poplatek vypočítán  

v poměrné výši. Rozhodujícím dnem je stav na konci měsíce.  

 Splatnost poplatku a ohlašovací povinnost musí být uvedena v obecně závazné 

vyhlášce. Osvobození ze zákona u tohoto poplatku není, ale v obecně závazné vyhlášce 

si může obec stanovit osvobození, například pokud jsou občané s trvalým pobytem 

v obci umístěny v ústavu sociální péče nebo jsou ve výkonu trestu. Vznik nebo zánik 

osvobození musí každý poplatník oznámit. 

 

4.9 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemků možností připojení na 

stavbu vodovodu a kanalizace 

 Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na 

obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona 

č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku 

vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.  

 Tento místní poplatek byl doplněn pozdějším předpisem v roce 2001 s účinností 

od 1.1.2002.  

 Pokud obec nevybudovala stavby vodovodu nebo kanalizace na vlastní náklady 

po roce 2001, kdy vešel v platnost zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 

ve znění pozdějších předpisů, nemůže tento místní poplatek zavést. Součástí 

vodovodního a kanalizačního řádu nejsou vodovodní a kanalizační přípojky, ale 

samotné stavby vodovodu nebo kanalizace. V případě, že obec zahájila stavbu před 

1.1.2002, ale dokončena a zkolaudována byla po 1.1.2002 může obec tento poplatek 

zavést obecně závaznou vyhláškou. Za novou stavbu se nepovažují stavby, které jsou 

budovány z důvodu havarijního stavu starých staveb.  

 Za možnost napojení se považuje bezprostřední napojení z vodovodního nebo 

kanalizačního řádu. Obvykle se jedná o napojení na vodovod nebo kanalizaci 

z veřejného prostranství.  

 Účelem tohoto poplatku je získat část finančních prostředků, které obec 

vynaložila na stavbu vodovodu nebo kanalizace. [1] 



Charakteristika a klasifikace místních poplatků   36 

Tento poplatek je jednorázový a platí se obci, na jejímž území se stavební pozemek 

nachází. Stavebním pozemkem ve smyslu zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku 

se rozumí: 

� Nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích 

pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím určeny k zastavění. Je-li 

zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je 

stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému 

k zastavění. 

� Pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu 

• Pozemku zastavěné plochy a nádvoří. 

• Pozemku ostatní plochy – staveniště nebo ostatní plochy, které jsou již 

zastavěny. 

• Pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se 

stavbou a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí jako zastavěná 

plocha a nádvoří za účelem jejich společného využití a jsou ve vlastnictví 

stejného subjektu. 

� Plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav 

v katastru nemovitostí. 

Pozemky se v první řadě posuzují podle stavu, jak je uvedeno v katastru nemovitostí a 

teprve v případě nesouladu se vychází se skutečného stavu. Tímto se zjistily 

nesrovnalosti mezi zápisem v katastru nemovitostí a skutečností, mnohdy stavby nebyly 

v evidenci.  

 Po zavedení tohoto poplatku využívá obec údajů z katastru nemovitostí, jelikož 

některým poplatníkům není známá skutečnost, že jsou vlastníky stavebního pozemku. 

Obec vyzve vlastníky stavebních pozemků, pokud se nepřihlásí sami, k poplatkové 

povinnosti. V případě, že je více vlastníků a nedohodnou se, správce poplatku si 

jednoho vybere a vyzve k poplatkové povinnosti. Poplatek se platí společně a 

nerozdílně, pokud jeden spoluvlastník zaplatí, je tím splněna poplatková povinnost i 

všech ostatních vlastníků.   

 Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti 

připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního 

pozemku s touto možností. Cena stavebního pozemku se v obci stanoví podle zvláštního 

právního předpisu v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci kolaudační 
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rozhodnutí pro stavbu vodovodu nebo kanalizace obcí vybudované. Výše sazby na 1 m2 

zhodnoceného pozemku musí být stanovena v obecně závazné vyhlášce obce.  

 Cena stavebního pozemku je uvedena v cenové mapě obce, cenovou mapu obce 

schvaluje zastupitelstvo obce, a v případě, že cenová mapa není k dispozici, cena 

stavebního pozemku vychází z vyhlášky č.279/1997 Sb., je to vyhláška Ministerstva 

financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování 

majetku.  

 Tento poplatek se platí i u stávající zástavby, pokud došlo po realizaci stavby 

vodovodu nebo kanalizace k možnosti připojení. 
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5. Výběr místních poplatků na Městském úřadě v Duchcově 

 Každý místní poplatek musí být zaveden obecně závaznou vyhláškou a poté 

teprve může obecní úřad tento poplatek vybírat. Místní poplatky jsou vybírány 

v přenesené působnosti. Každá obec si stanovuje místní poplatky dle vlastních 

možností. Sazby, osvobození a splatnost místních poplatků jsou v obcích různé, ale 

musí být dodržen Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích. Na Městském úřadě 

v Duchcově je zavedena a vybírána většina poplatků, které umožňuje Zákon č.565/1990 

Sb., o místních poplatcích. Poplatky, které jsou vybírány na městském úřadě, jsou velice 

důležitou součástí příjmové části rozpočtu. 

 

5.1 Zavádění obecně závazných vyhlášek  

Vydávat obecně závazné vyhlášky může pouze, podle Zákona č.128/2001 Sb., o 

obcích, zastupitelstvo obce. Povinností obce je předložit vyhlášené obecně závazné 

vyhlášky oddělení metodiky a dozoru ministerstva vnitra. Pokud jde o postup 

zpracování a vyhlášení obecně závazné vyhlášky musí být splněny požadavky uvedené 

v zákoně o obcích. [3] 

Vyhláška musí být zejména v souladu se všemi zákony a obecně závaznými 

předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení. Musí být 

vyhlášena, a to vyvěšením, na dobu 15ti dnů na úřední desce obecního úřadu. Vyhláška 

nabývá účinnosti 15tým dnem následujícím po dni vyhlášení, pokud v ní není stanoven 

pozdější počátek účinnosti. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích může 

upravit pouze ty záležitosti a v takovém rozsahu, jak to umožňuje zákon o místních 

poplatcích. Vyhláška nesmí jít nad rámec tohoto právního předpisu. Musí zde být 

dodržen i přesný název jednotlivých druhů místních poplatků.  V případě jakékoliv 

změny názvu jednotlivých druhů poplatků by docházelo k legislativně technické závadě. 

Základní náležitosti obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích jsou: 

� předmět poplatku 

� sazba poplatku 

� splatnost poplatku 

� ohlašovací povinnost ke vzniku, zániku 

� osvobození, úlevy 

� u veřejného prostranství - prostory 
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� obec, která vydává OZV 

� číslo vyhlášky 

� platnost a účinnost 

� podpis starosty a místostarosty 

U obecně závazné vyhlášky, která stanoví povinnosti širokému okruhu poplatníků je 

žádoucí, aby úprava některých institutů ze Zákona č.565/1990 Sb., o místních 

poplatcích a Zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků byla do vyhlášky 

zapracována. Jedná se o osobu poplatníka, o možnost osvobození, ale i o procesní 

ustanovení, která poplatníky informují o postupu správce poplatku v případě, že 

nedodrží poplatkovou kázeň. Jde o vydání platebního výměru při nezaplacení ve lhůtě 

splatnosti nebo ve správné výši, o sankční opatření za nesplnění povinnosti peněžitého i 

nepeněžitého charakteru. Musíme si uvědomit, že soustava místních poplatků zasahuje 

do života téměř každého a poplatková kázeň může často být ovlivněna různou mírou 

odborných znalostí a rozdílnou možností informovanosti.  

 

5.2 Způsob vybírání a vymáhání místních poplatků 

 Řízení o poplatcích vykonává městský úřad v přenesené působnosti a při této 

činnosti se řídí Zákonem č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 

předpisů za předpokladu, že Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích nestanoví 

jinak. Správou poplatku se rozumí právo správce poplatku činit všechna opatření 

k tomu, aby byly poplatky vybírány správně.   

 Při poplatkovém řízení se postupuje podle základních zásad, jedná se o obecná 

pravidla upravující celé řízení., tzn.upravují chování nejen správce poplatku, ale i  

poplatkových subjektů a všech osob, které se řízení účastní.  

Základní zásady správního řízení: 

• zásada zákonnosti – má absolutní platnost pro celé řízení, zásada chrání zájmy 

státu a chrání zájmy poplatkových subjektů. Poplatkový subjekt je povinen 

jednat v souladu s právními předpisy, zájmem je vybrat poplatky při zachování 

práv poplatkových subjektů 

• zásada rychlosti vedení poplatkového řízení – řízení se nesmí zbytečně 

protahovat 
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• zásada ekonomičnosti – řízení se provádí bez zbytečných průtahů, lze využít 

dožádání u jiných správců poplatku, může-li úkon provést rychleji, snáze a 

hospodárněji 

• zásada úzké součinnosti správce poplatku s poplatkovými subjekty – správce 

spolupracuje s poplatkovými subjekty a nesmí je zbytečně zatěžovat (vyžaduje 

pouze podklady a informace, které úzce souvisí s poplatkovou povinností) 

• zásada volného hodnocení důkazů – každý důkaz hodnotí správce jednotlivě, ale 

se všemi souvislostmi 

• zásada oficiality – pokud správce zjistí podnět, zahájí řízení z moci úřední 

• zásada rovnosti – všechny poplatkové subjekty mají stejná práva a povinnosti 

v poplatkovém řízení  

• zásada mlčenlivosti – představuje silnou ochranu pro poplatníka, všechny osoby, 

které se účastní řízení, s výjimkou poplatkového subjektu, mají povinnost 

mlčenlivosti, poplatkové řízení je neveřejné 

• zásada spolupráce – spolupracovat se správcem poplatku při poplatkovém řízení 

 

U místních poplatků je stanoveno, že každý, koho se týká poplatková povinnost, 

si musí vypočítat výši poplatku a zaplatit ho ve lhůtě stanovené obecně závaznou 

vyhláškou a ve správné výši, sazba i termín splatnosti jsou obsaženy v obecně závazné 

vyhlášce obce. V případě, že občan nesplní svou poplatkovou povinnost, správce 

poplatku vydá rozhodnutí, kterým je platební výměr. Město může nezaplacené poplatky 

nebo jejich nezaplacenou část zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo 

doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém povinnost zaplatit poplatek 

vznikla. Městský úřad provádí celé poplatkové řízení. Správa poplatků se člení do 

jednotlivých fází: 

• vyhledávat poplatkové subjekty 

• vyměřit poplatek 

• vybrat poplatek 

• vyúčtovat poplatek 

• vymáhat poplatek 

• zkontrolovat poplatek 
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Každý poplatník má oznamovací povinnost, která je uvedena v obecně závazné 

vyhlášce, sdělit do určitého termínu správci poplatku veškeré údaje, které směřují ke 

vzniku nebo zániku poplatku. Z důvodu poplatkové nekázně, ať úmyslné či neúmyslné, 

provádí správce poplatku vyhledávací činnost. Tato se provádí na základě došlých 

podnětů od jiných osob, nebo na základě vlastního šetření, při kterém zjišťuje, zda 

poplatník splnil své oznamovací povinnosti. Jednou z forem vyhledávací činnost je 

místní šetření. Příslušný pracovník městského úřadu je oprávněn provádět místní šetření 

například v ubytovacím zařízení, hotelu, ale i na veřejném prostranství, v místech 

konání kulturních, sportovních či jiných akcí, které podléhají poplatku ze vstupného. 

Také se provádí místní šetření na základě podnětu třetí osoby, například u přihlášení 

k poplatku ze psů. Z místního šetření musí být sepsán buď úřední záznam, nebo 

protokol o ústním jednání. Úřední záznam se provádí, pokud není přítomna povinná 

osoba. Zaznamenávají se do něj různá ústní sdělení, oznámení, která mají vztah 

k poplatkovému řízení a byla zjištěna na místě. Úřední záznam musí byt označen datem 

pořízení a podepsán pracovníkem poplatkového řízení. Není veřejnou listinou a tak 

správce poplatku není povinen umožnit poplatníkovi nahlédnout do tohoto záznamu. 

Protokol o ústním jednání se provádí, pokud byla přítomna místnímu šetření povinná 

osoba. Náležitosti protokolu jsou přesně určeny v taxativním výčtu a žádnou z nich 

nelze opomenout. Nedodržení by mohlo mít za následek zpochybnění protokolu a 

následně vadu řízení. Protokol má tyto náležitosti: 

• označení správce poplatku a pracovníka, který protokol pořídil 

• místo, kde byl protokol pořízen 

• datum pořízení protokolu 

• osoby, které se zúčastnily jednání 

• obsah jednání 

• popis průběhu jednání 

• označení převzatých dokladů a jiných listin 

• obsah listin předložených k nahlédnutí 

• udělená poučení 

• vyjádření poučených osob 

• návrhy nebo námitky směřující proti obsahu protokolu 

• rozhodnutí o těchto návrzích nebo námitkách 
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S protokolem musí být všichni účastníci seznámeni a musí být stvrzen podpisem všech 

zúčastněných. [2] [6] 

 Řízení o místním poplatku může být zahájeno z podnětu poplatkového subjektu 

nebo jiné osoby. Den zahájení řízení je den, kdy podání došlo správci poplatku, 

například podání bylo předáno poště, ale den zahájení řízení je den kdy písemnost došla 

ke správci poplatku. Pokud je řízení zahájeno z podnětu správce poplatku, je den 

zahájení dnem, kdy se poplatník nebo jiná osoba dozvěděla o prvním úkonu správce, 

například výzvou. Správce úřední písemnosti zpravidla doručuje poštou nebo svými 

pracovníky. Většina písemností se doručuje do vlastních rukou, jelikož u řízení je 

rozhodný datum převzetí. V případě, kdy není písemnost doručena z důvodu, že na 

zjištěné adrese poplatník není znám nebo je znám, ale na uvedené adrese se nezdržuje, 

doručuje se písemnost veřejnou vyhláškou. Doručování veřejnou vyhláškou se provádí 

tak, že na úřední desku městského úřadu, kde má příjemce poslední pobyt, se vyvěsí 

oznámení o doručované písemnosti   

 Správce může ukládat pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, 

například pokud poplatník nepřihlásil psa a tím porušil v obecně závazné vyhlášce 

oznamovací povinnost, nebo nepřihlásil výherní hrací přístroj a provozoval jej. 

V případě nesplnění poplatkové povinnosti správce zašle výzvu, kde stanoví 

náhradní termín splatnosti. Pokud ani v náhradním termínu není splněna poplatková 

povinnost, správce poplatku vydá rozhodnutí, kterým je platební výměr. Platební výměr 

je speciální forma rozhodnutí, která musí mít své náležitosti: 

• označení správce poplatku (městský úřad, jelikož vyhotovuje platební výměr 

v přenesené působnosti) 

• číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru 

• den vydání rozhodnutí 

• přesné označení příjemce rozhodnutí 

• výrok (ve výroku se uvádí právní předpis, podle kterého bylo rozhodováno, číslo 

účtu, na který má být poplatek zaplacen a lhůta do kdy musí být poplatek 

zaplacen) 

• poučení o opravném prostředku (informace o místu podání opravného 

prostředku a o době jeho podání) 

• podpis a razítko 
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V případě, že některá z těchto náležitostí v platebním výměru chybí, má to za následek 

neplatnost platebního výměru. [2] 

Včas nezaplacené poplatky nebo jejich část může správce zvýšit až na 

trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního 

roku, ve kterém povinnost zaplatit poplatek vznikla.  

V poplatkovém řízení může správce poplatku ukládat povinnosti nebo přiznávat 

práva pouze rozhodnutím.    

Pokud je platební výměr  v právní moci a přesto poplatník nesplnil svou povinnost 

v náhradním termínu, který byl stanoven v platebním výměru, správce začne poplatek 

vymáhat.  

Správce poplatku může vymáhat nedoplatky několika způsoby, výkonem 

rozhodnutí, který provede sám, podáním návrhu na výkon rozhodnutí soudem nebo 

podáním návrhu na řízení výkonu vybranému soudnímu exekutorovi. Pro vymáhání 

exekucí, musí být splněny následující podmínky: 

• existence splatného nedoplatku na poplatku 

• nedoplatek nebyl zaplacen ani v náhradním termínu stanoveným správcem 

poplatku ve výzvě nebo v platebním výměru 

• na vymáhání nedoplatku byl stanoven exekuční titul 

• nedošlo k prekluzi ani k námitce promlčení práva na vymáhání nedoplatku 

Před uskutečněním exekuce musí správce poplatku dlužníka vyzvat, aby zaplatil 

v náhradní lhůtě, a současně jej upozornit, že v případě dalšího neplnění bude vymáhat 

zaplacení nedoplatku exekucí.  Poplatková exekuce se provádí vydáním exekučního 

příkazu na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u 

bank, srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní 

příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia, stavební spoření apod., prodej 

movitých věcí, prodej nemovitostí. Exekuční příkaz musí správce poplatku doručit 

dlužníkovi a ten může podat proti němu do patnácti dnů námitku. [2] 

 

5.3 Zavedené místní poplatky v Duchcově 

 Městský úřad v Duchcově zavedl obecně závaznými vyhláškami tyto místní 

poplatky: 

� poplatek ze psů 

� poplatek za užívání veřejného prostranství 



Výběr místních poplatků na Městském úřadě v Duchcově   44 

� poplatek ze vstupného 

� poplatek z ubytovací kapacity 

� poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 

� poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

 

U poplatku ze psů Město Duchcov nestanovilo nejvyšší sazbu, kterou umožňuje 

zákon. Stanovilo sazby za psa drženého v rodinném domě 200 Kč, za psa drženého 

v sídlištní zástavbě 900 Kč, sídlištní zástavba je vyjmenována dle ulic v obecně závazné 

vyhlášce, v ostatních obytných domech je poplatek stanoven ve výši 500 Kč, na 

odlehlých zahradách a v obvodu části obce, který je rovněž vyjmenován ve vyhlášce 

platí držitel psa poplatek ve výši 300 Kč. Osvobození u tohoto poplatku je rozšířeno nad 

rámec zákon o osoby, které mají v držení psa služebního, Policie ČR a Městské policie, 

pokud má příslušné osvědčení. Také jsou osvobozeny držitelé psů uznaných chovnými 

v chovné stanici a osoby, které převzaly psa z útulku na dobu jednoho roku ode dne 

převzetí.  

Poplatek za užívání veřejného prostranství je v obecně závazné vyhlášce velmi 

podrobně rozpracován dle lokalit, dle druhu užívání veřejného prostranství. Jiná sazba 

je stanovena u ambulantních prodejů (přenosné stánky, stolky, pulty), zde je stanovena 

sazba v exponované oblasti 50 Kč za m2, v ostatní oblasti 20 Kč za m2, při předsunutém 

prodeji u prodejen, provozoven 1 Kč za m2 v exponované oblasti a 0,50 Kč za m2 

v ostatních oblastech. Při trvalém nebo dlouhodobém umístění zařízení k prodeji se 

poplatek platí paušální částkou za m2 a rok 1500 Kč v exponovaných oblastech a 900 

Kč v ostatních oblastech. 

Vyhrazení parkovacího místa je ve vyhlášce rozpracováno dle druhu vozidla. 

Sazba pro osobní automobily činí 2000 Kč za rok, pro autobusy a nákladní automobily 

4500 Kč za rok, plátěné garáže a přívěsy 1500 Kč za rok a povolení pro místo 

vyhrazené pro taxi  2000 Kč za rok.  

 Dále jsou v obecně závazné vyhlášce stanoveny různé sazby pro různé činnosti při 

užívání veřejného prostranství.  

Exponované oblasti jsou ve vyhlášce přesně vyjmenovány. 

Osvobození nad rámec zákon je stanoveno v obecně závazné vyhlášce pro 

organizace a zařízení, jejichž zřizovatelem je Město Duchcov a od poplatku na jeden 
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rok jsou osvobozeni poplatníci, kteří zakoupili nemovitost od města Duchcov a budou 

provádět rekonstrukci této nemovitosti.  

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství eviduje a vyměřuje odbor 

místního hospodářství a investiční, vymáhá odbor ekonomický. 

Poplatek ze vstupného je ve městě rovněž zaveden a jeho sazba je 10% u 

kulturních a sportovních akcí a 20% u akcí prodejních a reklamních. Osvobození je u 

tohoto poplatku rozšířeno o organizace řízené městským úřadem, organizace zaměřené 

na sport a Základní uměleckou školu Duchcov. 

U poplatku z ubytovací kapacity se město Duchcov přesně drží zákona, pouze 

sazbu stanovilo ve výši 2 Kč za každé využité lůžko a den. Rovněž u poplatku za 

provozovaný výherní hrací přístroj se město přesně drží zákona a sazbu stanovilo 

nejvyšší možnou 5000 Kč za výherní hrací přístroj na tři měsíce.  

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů je ve Městě Duchcov rovněž zaveden a sazba 

poplatku je 430 Kč za osobu. V obecně závazné vyhlášce je stanoveno osvobození pro 

osoby, které jsou umístěny v ústavech sociální péče, ve výkonu trestu a osoby, které se 

nezdržují v místě trvalého bydliště, a byl jim zrušen trvalý pobyt. V současné době 

příjem z výše uvedeného poplatku činí cca 3 mil.Kč a náklady na odstraňování 

komunálního odpadu činí cca 6 mil.Kč. Z tohoto vyplývá, že Město Duchcov se podílí 

50ti% z rozpočtu města na tuto službu.  

 



Porovnání příjmů z místních poplatků v příjmové části rozpočtu města Duchcova ve 
vybraných letech 

  46 

6. Porovnání příjmů z místních poplatků v příjmové části   

rozpočtu města Duchcova ve vybraných letech 

 Příjem z místních poplatků je v příjmové části města Duchcova zařazen do 

skupiny daňové příjmy. Místní poplatky tvoří nezanedbatelnou část daňových příjmů. 

Z následující tabulky je patrno, že místní poplatky mají stále větší podíl na těchto 

příjmech. 

 

Tabulka  č.6:  Procentuelní podíl místních poplatků na daňových příjmech 

Procentuelní podíl místních poplatk ů na daňových p říjmech 

  daňové p říjmy v 
tis.K č 

příjmy z místních poplatk ů v 
tis.K č 

podíl místních poplatk ů 
v % 

1998 35 953 1 004 2,79 

1999 35 606 1 178 3,31 

2000 48 462 1 047 2,16 

2001 46 416 1 222 2,63 

2002 55 487 3 194 5,76 

2003 60 192 4 001 6,65 

2004 61 291 3 962 6,46 

2005 66 973 4 354 6,50 

2006 65 349 4 578 7,00 

2007 110 873 5 064 4,57 
[zdroj Městský úřad Duchcov] 

 

V roce 2007 se procento místních poplatků k daňových příjmům snížilo, jelikož daň 

z příjmů právnických osob za obce se oproti předešlým rokům zvýšila cca o 40 mil. Kč. 

 

Graf č.11:  Procentuelní podíl místních poplatků na daňových příjmech 
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 Pro porovnání jsou zde uvedeny příjmy z místních poplatků ve vybraných letech. 

Příjmy z období před rokem 1991, než vešel v platnost Zákon č.565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, tvořily především daň domovní a poplatek ze psů. V následujících 

letech se příjmy zvyšují se zaváděním nových poplatků, které umožňuje Zákon 

č.565/1990 Sb..  

 

Tabulka č.7:  Příjmy z místních poplatků ve vybraných letech 

Příjmy z místních poplatk ů ve vybraných letech v tis.K č 

  
poplatek 
ze psů 

poplatek z 
veřejného 

prostranství 

poplatek.z 
výh.hracích 

přístrojů 

poplatek za 
komunální 

odpad 
ostatní 

poplatky příjmy celkem 

1987 44       269 313 

1991 63       343 406 

1995 75 187     64 326 

1999 115 150 821   92 1 178 

2003 193 167 724 2 553 364 4 001 

2007 224 145 984 3 150 562 5 065 
 [zdroj Městský úřad Duchcov] 

 

Graf č.12:  Příjmy z místních poplatků ve vybraných letech 
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Od roku 2002 se skladba místních poplatků nemění a tak lze porovnat příjmy 

z těchto poplatků, jak se zvyšují či snižují, v jednotlivých letech. Pro porovnání jsou zde 

uvedeny čtyři druhy poplatků ze šesti, které jsou vybírány na Městském úřadě 

v Duchcově.  

 

Tabulka č.8:  Přehled vybraných poplatků v letech 2002-2007 

 

[zdroj Městský úřad Duchcov] 

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů tvoří nejpodstatnější část příjmů místních poplatků. 

Je to z důvodu, že tento poplatek je povinný pro všechny osoby, které mají trvalý pobyt 

v Duchcově. 

 

Graf č.13:  Přehled vybraných poplatků v letech 2002-2007 
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Přehled vybraných poplatk ů v letech 2002 - 2007 v tis.K č 

  

poplatek ze 
psů 

poplatek z 
veřejného 

prostranství 

poplatek z 
výh.hracích 

přístroj ů 

Poplatek 
za komunální 

odpad 

2002 196 158 669 2 124 

2003 193 167 724 2 553 

2004 213 164 566 2 593 

2005 228 196 590 2 905 

2006 227 156 705 2 930 

2007 224 145 984 3 150 
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7. Závěr 

 Místní poplatky vznikly již před mnoha staletími. Ve státě Athénském je již první 

zmínka o poplatcích v VI.století před Kristem. Nebyly to poplatky, jak je známe nyní. 

Nazývaly se berně a byly vybírány nepravidelně. První zmínky o bernictví v Čechách 

jsou z listin v X. a XI. století. Všechny výdaje byly hrazeny hlavně z cel, ale i z výnosů 

královských statků. Ve XII.století se začala vyvíjet daň pozemková. Ta byla vybírána 

nepravidelně, pouze u příležitosti jako byla například korunovace krále, či svatba 

na dvoře královského.  Systém finančního poplatkového práva byl vybudován v roce 

1850 a během doby byl doplňován a pozměňován. Velká změna nastala až v roce 1933, 

kdy bylo stanoveno, že poplatky musí být odváděny i bez úředního předpisu a v určité 

lhůtě. Další změny takovéhoto rozsahu byly po 2.světové válce v roce 1952. Některé 

zákony z tohoto období platily až do 31.12.1989. V roce 1990 byl schválen Zákon 

č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, který nabyl účinnosti 1.1.1991. Tento zákon již 

byl několikrát novelizován a platí i v současné době.  

 Rozpočet obcí je bilancí příjmů a výdajů, ročním finančním plánem, právní 

normou a v neposlední řadě také veřejným dokumentem. Rozpočet se dělí na část 

příjmovou a výdajovou. Příjmy rozpočtu jsou vlastní nebo přijaté. Místní poplatky jsou 

součástí vlastních daňových příjmů. Daňové příjmy jsou důležitou součástí rozpočtu. 

Obec zajišťuje záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce jako jsou například 

sociální služby, doprava, výchova a vzdělávání a celkový kulturní rozvoj a ochrana 

veřejného pořádku. Z tohoto důvodu jsou daňové příjmy velice důležité. Bez těchto 

příjmů by obec nemohla zabezpečit všechny tyto služby pro své občany. Obce dostávají 

také transfery od státu, ale většinou jsou účelové. Účelové transfery podléhají po 

ukončení rozpočtového roku vyúčtování. Nepoužitá část musí být vrácena do rozpočtu, 

ze kterého byla poskytnuta. Z přehledu je patrno, že celorepublikové daňové příjmy 

rostou a celorepublikové příjmy z vybraných činností a služeb, do kterých spadají 

místní poplatky vybírané obcemi, mají vzrůstající tendenci.  

Většina obcí a měst využila možnosti zavést místní poplatky a výnosem z těchto 

poplatků si zvýšit příjmovou část rozpočtu.  

Zákonem č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je 

stanoveno devět druhů místních poplatků, které jsou vymezeny v § 1a. Obce mohou 

vybírat všechny poplatky, které si zavedou obecně závaznou vyhláškou, pouze u 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
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odstraňování je předpokladem, že obec, ve své samostatné působnosti stanoví obecně 

závaznou vyhláškou, ve smyslu § 17 Zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na jejím katastrálním území. Také zavedení poplatku za zhodnocení 

stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace je 

podmíněno tím, že stavba vodovodu nebo kanalizace byla vybudována obcí, obec nesla 

náklady na její pořízení a byla dokončena po 1.1.2002, kdy vešel v platnost Zákon 

č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. V opačném případě tento poplatek obec 

zavést nemůže. 

Každý poplatek má zákonem stanovenou horní hranici sazby poplatku a 

osvobození od poplatku, které obce musí dodržet. Obce mohou stanovit sazby nižší a 

nad rámec zákona mohou zavést další osvobození. Místní poplatky mají především 

fiskální funkci ale v některých případech i funkci regulační.  

Každý místní poplatek musí být zaveden obecně závaznou vyhláškou a tu může 

vydat pouze zastupitelstvo obce v samostatné působnosti. Vybírání a vymáhání místních 

poplatků vykonává obecní úřad v přenesené působnosti a při této činnosti se řídí 

Zákonem č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.  

Ve městě Duchcov je stanovena většina místních poplatků, ale kromě poplatku za 

provozovaný hrací přístroj v žádném nestanovila horní hranici sazby a u některých 

stanovila obecně závaznou vyhláškou osvobození nad rámec zákona. Příjem z místních 

poplatků je každý rok vyšší, ale není to z důvodu, že by město zvyšovalo sazby 

poplatků. Na území města bylo přihlášeno více provozovaných hracích přístrojů a 

poplatková kázeň je více dodržována. 

Většina místních poplatků se v Duchcově vyměřuje na ekonomickém odboru a na 

odboru místní hospodářství a investiční, ale vymáhání poplatků se provádí pouze na 

ekonomickém odboru.  

V rozpočtu města Duchcov tvoří místní poplatky nezanedbatelnou část daňových 

příjmů. Výsledkem porovnávání příjmů těchto poplatků je, že v průměru výnos 

z místních poplatků za období 2002 – 2007 tvoří 6,2 % daňových příjmů. Největší podíl 

na příjmech z místních poplatků má poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a to z důvodu, že tento 

poplatek mají povinnost platit všechny osoby, které mají na území města trvalý pobyt.  

 

 



51 

Seznam použité literatury 

[ 1] JIRÁSKOVÁ, Zdena., ŠNEBERKOVÁ, Alena.  Místní poplatky v praxi. 

3.vydání, Praha: Polygon, 2004, 156 str., 80-7273-099-1 

[ 2] JIRÁSKOVÁ, Zdena, ŠNEBERKOVÁ, Alena. Zákon o správě daní a 

poplatků a jeho aplikace na výkon státní správy místních poplatků. 1.vydání, 

Praha: Polygon 2004, 152 str., 80-7273-112-2 

[ 3] ČERNOHORSKÝ, Jiří.  Příručka člena zastupitelstva obce. 1.vydání,  

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Praha 2002,  80-238-

9120-0 

[ 4] MAREK, Jiří  a kol., Veřejná správa v České republice. 2.vydání, MV ČR, 

Praha 2005, 120 str., 80-239-4709-5 

[ 5] Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

[ 6] Zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 

předpisů  

[ 7] Dekret Presidenta republiky č. 128/1945 Sb., o zatímní územní organisaci 

některých finanční úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a 

Moravskoslezské 

[ 8] Vládní nařízení č.40/1947 Sb., jímž se upravují sazby obecních dávek a 

poplatků a činí některá další opatření v tomto oboru 

[ 9] Zákon č.49/1948 Sb., o zemědělské dani 

[ 10] Zákon č.50/1948 Sb., o živnostenské dani 

[ 11] Zákon č.60/1950 Sb., o dani ze samostatné činnosti 

[ 12] Zákon č.73/1952 Sb., o dani z obratu 

[ 13] Zákon č.74/1952 Sb., o dani z výnosu 

[ 14] Zákon č.77/1952 Sb., o zemědělské dani 

[ 15] Zákon č.78/1952 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva 

[ 16] Zákon č.79/1952 Sb., o živnostenské dani 

[ 17] Zákon č.80/1952 Sb., o domovní dani 

[ 18] Zákon č.82/1952 Sb., o místních poplatcích 

[ 19] Vyhláška Ministerstva financí č. 161/1960 Sb., kterou se zrušují některé 

místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů 

[ 20] Vyhláška Ministerstva financí č.71/1964 Sb., o lázeňském poplatku 

[ 21] Vyhláška Ministerstva financí č.67/1966 Sb., o místních poplatcích 



   52 

[ 22] Ministerstvo financí Praha, Bilance příjmů a výdajů: dostupné na : 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/psp/411Mexcel.pl 

[ 23] Encyklopedie, Bernictví, dostupné na: 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/218765-bernictvi 

  

 

 



   53 

 Seznam tabulek 

1. Základní schéma druhové struktury příjmů 

2. Přehled celorepublikových příjmů 

3. Celorepublikové příjmy z vybraných činností a služeb 

4. Přehled příjmů Města Duchcov 

5. Příjmy Města Duchcov z vybraných činností a služeb 

6. Procentuelní podíl místních poplatků na daňových příjmech 

7. Příjmy z místních poplatků ve vybraných letech 

8. Přehled vybraných poplatků v letech 2002-2007 

 



   54 

 Seznam grafů 

1. Rozdělení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

2. Rozdělení daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 

3. Rozdělení celostátního výnosu 

4. Rozdělení daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou 

5. Rozdělení daně z příjmů právnických osob 

6. Rozdělení daně z přidané hodnoty 

7. Přehled celorepublikových příjmů 

8. Celorepublikové příjmy z vybraných činností a služeb 

9. Přehled příjmů Města Duchcov 

10. Příjmy Města Duchcov z vybraných činností a služeb 

11. Procentuelní podíl místních poplatků na daňových příjmech 

12. Příjmy z místních poplatků ve vybraných letech 

13. Přehled vybraných poplatků v letech 2002-2007 

 

 



   55 

 Seznam příloh 

1. Schéma rozdělení daní od 3.1.2005 

 


