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1 Úvod 

V současné době existuje v ČR 6 249 obcí. V přenesené působnosti vykonávají státní 

správu a v případech, kdy obce spravují své záležitosti samostatně, vykonávají tak 

samosprávu. K tomu aby mohly obce pečovat o všestranný rozvoj svého území, potřeby svých 

občanů a dostatečně zabezpečovat veřejné statky, musí mít dostatek finančních prostředků. 

Právě zdroje rozpočtu obcí se používají na financování, tzv. veřejných statků pro 

obyvatelstvo. Příjmy rozpočtu obcí jsou různorodé. Nejvýznamnější skupinu běžných příjmů 

územních rozpočtů představují daňové příjmy. Druhy daní a jejich způsob rozdělení do 

územních rozpočtů vymezuje zvláštní zákon, a to zákon o rozpočtovém určení daní. Mezi 

daňové příjmy rozpočtu obcí zahrnujeme také svěřené neboli výlučné daně, jejichž celý výnos 

plyne do rozpočtu obce. Takovou daní je i daň z nemovitostí.  

U daně z nemovitostí se jedná o daň typický obecní. Správou daně z nemovitostí jsou 

sice pověřeny finanční úřady, ale 100% výnos daně z nemovitostí je příjmem obcí, na jejichž 

území se nemovitosti nacházejí.  Nemovitosti v katastru obce jsou dostatečně stabilní, aby to 

obcím usnadňovalo finanční plánování. Obecně se dá říci, že obce jakožto jednotky územní 

samosprávy, mohou určitým způsobem zasahovat do konstrukce daně z nemovitostí, a to 

prostřednictvím násobících koeficientů, které mohou obce obecně závaznými vyhláškami 

upravovat nebo stanovovat. 

Přestože obce při plánování výše výnosu daně z nemovitostí mohou využít všech 

možností, které jim nabízí současná právní úprava ZDNE, jsou do určité míry omezeny 

strukturou nemovitostí nacházející se na území obce. 

Cílem diplomové práce je analyzovat daňové příjmy plynoucí do rozpočtu obcí na 

základě zákona o rozpočtovém určení daní z výnosu daně z nemovitostí. Chci vyjít 

z charakteristiky veřejných financí a věnovat se veřejnému rozpočtu, veřejným příjmům 

a veřejným výdajům. Chci rozebrat rozpočtový proces územně samosprávního celku (obce) 

včetně zásad a jednotlivých etap na úrovni obce a zaměřit se na příjmy rozpočtu jako 

základního zdroje financování výdajů veřejného sektoru. Na praktických příkladech chci 

zjistit, do jaké míry struktura nemovitostí na území obce může ovlivnit celkový výnos daně 

z nemovitostí. V rámci analýzy budu srovnávat jednotlivé obce s rozdílným rozložením druhů 

nemovitostí. Na názorných příkladech se chci věnovat srovnání daňových příjmů z daně 

z nemovitostí při použití různých násobících koeficientů, které jednotlivé obce mohou 

dosáhnout v roce 2010 oproti roku 2009 a zaměřit se na důvody rozdílů ve výnosech daně 

z nemovitostí. 
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2 Charakteristika veřejných financí 

2.1  Veřejné finance  

Jedním z nejdůležitějších nástrojů veřejné politiky, jejichž důsledkem je existence 

a fungování veřejného sektoru, jsou veřejné finance.  

Veřejné finance jsou finanční vztahy a operace, vznikající v souvislosti s tvorbou, 

rozdělováním a užitím peněžních fondů spojených s činností veřejných institucí. Podstatnou 

charakteristikou těchto vztahů je to, že vždy jedním ze subjektů je stát (případně územní 

samosprávný celek). 

Obsahem těchto specifických finančních vztahů a operací je: 

 veřejné zabezpečení veřejných statků, 

 profinancování různých transferů, 

 stimulace ekonomických subjektů k určitému chování (např. k ekologickému chování) 

prostřednictvím dotací, pokut či daní. 

Aby uvedené činnosti mohly být profinancovány, vzniká fiskální systém (veřejná 

rozpočtová soustava). Jeho hlavním účelem je vytvořit dostatečný objem veřejných příjmů 

v rámci různých veřejných rozpočtů k profinancování, tzv. veřejných výdajů. 

Veřejné finance jsou založeny na třech principech: 

 nenávratnosti, 

 neekvivalenci, 

 nedobrovolnosti. 

Většina peněžních operací je založena na principu návratnosti (např. úvěr) nebo alespoň 

podmíněné návratnosti (např. pojištění). Není tomu tak ale u konkrétního vztahu ve veřejných 

financích. Tím, že jednotlivec zaplatí daň, nevzniká nárok na její „proplacení“ nebo 

„vrácení“. 

Při vzniku konkrétního vztahu v rámci veřejných financí není zřejmý účel platby. Daň je 

zaplacena, ale není zřejmé, na jaký účel bude použita. Dokonce nelze očekávat, že „zpět“ 

formou veřejných výdajů se dostane tolik, kolik bylo zaplaceno. 

Pokud při platbě nelze sdělit účel použití, je třeba, aby povinnost platby byla uzákoněna 

legislativní cestou (včetně represivních opatření při vyhýbání se platbám). [4] 
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2.1.1 Funkce veřejných financí 

Veřejné finance v sobě obsahují i fiskální nástroje realizace veřejné politiky z důvodů 

tržního selhání. Z tohoto pohledu můžeme hovořit o třech funkcích veřejných financí: 

 alokační, 

 redistribuční, 

 stabilizační. 

Při alokaci veřejných financí stát rozhoduje o produkci veřejných statků, hledá správný 

poměr mezi produkcí soukromých a veřejných statků. 

Stát redistribuuje příjmy a statky s cílem dosáhnout stavu, který je obecně přijímán jako 

spravedlivý, nebo alespoň s cílem zmírnit nerovnosti mezi jednotlivými subjekty. 

Redistribuce se uskutečňuje jak přímo (prostřednictvím adresných peněžních transferů), tak 

nepřímo (např. prostřednictvím progresivních daní). 

Stát užívá výdajovou a příjmovou (zvláště daňovou) politiku jako prostředku k dosažení 

makroekonomické stability (např. žádoucího tempa ekonomického růstu, zaměstnanosti atd.). 

[4] 

2.2 Veřejný rozpočet 

Problémem financování potřeb veřejného sektoru je nedostatek finančních zdrojů, 

napjatost mezi příjmy a výdaji veřejných rozpočtů. Právě zdroje rozpočtové soustavy se 

používají na financování veřejné správy a ostatních resortů veřejného sektoru při 

zabezpečování tzv. veřejných statků pro obyvatelstvo. 

Veřejný rozpočet je obecné označení rozpočtu bez ohledu na to, na jaké vládní úrovni se 

sestavuje. Pro každou vládní úroveň je veřejný rozpočet nástrojem zabezpečení jejich cílů 

a úkolů. [2] 

2.2.1 Rozpočtová soustava 

Rozpočtovou soustavou rozumíme soustavu veřejných rozpočtů (včetně rozpočtových 

vztahů fungujících uvnitř této soustavy) a institucí, které zabezpečují tvorbu, rozdělování, 

užití a kontrolu toků jednotlivých okruhů finančních prostředků v rámci této soustavy. 

 Soustava veřejných rozpočtů v ČR je tvořena rozpočty centrální vlády a rozpočty 

místními viz obr. 2.1. 
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Obr. 2.1 Rozpočtová soustava ČR1 

 

Soustava veřejných rozpočtů se řídí rozpočtovými pravidly, která mají nyní v ČR 

podobu dvou zákonů: 

 zákon o rozpočtových pravidlech
2
, 

 zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
3
. 

Rozpočtová pravidla stanoví řadu důležitých parametrů rozpočtového procesu 

a způsobu hospodaření v rámci rozpočtové soustavy. [2] 

                                                 
1
 HAMERNÍKOVÁ, B.; MAAYTOVÁ, A. A KOL. Veřejné finance. 3. vyd. Praha: ASPI, 2007. 364 s. ISBN 

978-80-7357-301-0. 
2
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
3
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Rozpočtová soustava 

ČR 

Veřejné rozpočty 

Decentralizované Centralizované Centralizované Decentralizované 

Mimorozpočtové fondy 

Rozpočty organizačních 

složek a příspěvkových 

organizací 

Rozpočty regionálních 

rad regionů 

Rozpočty obcí 

Rozpočty krajů Státní rozpočet 
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2.2.2 Funkce veřejných rozpočtů 

Veřejné rozpočty jsou z ekonomického hlediska definovány třemi hlavními funkcemi: 

 alokační funkci, 

 stabilizační funkci, 

 redistribuční funkci. 

Funkci stabilizační a redistribuční plní primárně státní rozpočet, funkci alokační pak 

všechny veřejné rozpočty. 

Nejstarší funkcí je funkce alokační, charakteristická umísťováním vymezených 

peněžních prostředků do příslušných hospodářských sfér. 

Základní ekonomické veličiny, jako je např. zaměstnanost, hospodářský růst, inflace aj., 

mohou být ovlivňovány tzv. aktivní fiskální politikou státu. Odtud plyne stabilizační funkce 

státního rozpočtu. 

Redistribuční funkce státního rozpočtu zabezpečuje přerozdělování části příjmů státního 

rozpočtu mezi jednotlivé ekonomické subjekty, což má vést ke spravedlivějšímu rozdělení 

důchodů. Jako příklad redistribuce lze uvést různé druhy sociálních transferů a dotací. 

Veřejné rozpočty dále plní funkce: 

 autorizační funkci, 

 kontrolní a řídicí funkci, 

 informační funkci. 

Autorizační funkce veřejných rozpočtů je dána tím, že úroveň příjmů a výdajů 

schválená zákonodárným orgánem (parlamentem, zastupitelstvem apod.), je závazná a musí 

být při realizaci rozpočtu mocí výkonnou (vládou, radou obce nebo kraje apod.) respektována. 

Veřejné rozpočty dále plní funkci kontrolní a řídicí, kdy je rozpočet základem pro 

vnitřní řízení jednotlivých institucí, ministerstev, odborů apod. a současně umožňuje jejich 

sledování a kontrolu např. vládou, parlamentem, zastupitelstvem, nezávislým kontrolorem 

nebo veřejností. 

Prostřednictvím informační funkce veřejné rozpočty podávají vyčerpávající přehled 

toho, co chce vláda nebo samospráva udělat v příštím roce a současně poskytuje informace 

pro všechny ostatní funkce, které rozpočty plní. [2] 

2.2.3 Rozpočtové zásady 

Rozpočtovými zásadami se rozumí požadavky na konstrukci státního rozpočtu, plynoucí 

ze zkušeností nahromaděných v průběhu historického vývoje. Jednotlivé rozpočtové zásady 
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jsou však platné i pro ostatní veřejné rozpočty. Níže uvedenými zásadami by se měl řídit celý 

rozpočtový proces: 

 zásada úplnosti, 

 zásada jednotnosti, 

 zásada reálnosti a pravdivosti, 

 zásada každoročního sestavování a schvalování, 

 zásada vyrovnanosti, 

 zásada publicity, 

 zásada přehlednosti, 

 zásada efektivnosti a hospodárnosti, 

 zásada přednosti výdajů před příjmy. 

Státní rozpočet má obsahovat všechny finanční operace vlády a centrálních institucí. 

Vyžaduje, aby všechny příjmy a výdaje byly zachyceny v úplných částkách. Rozpočet by 

podle této zásady neměl být oslabován existencí mimorozpočtových fondů. 

Veškeré příjmy a výdaje procházejí centrálním rozpočtem, kde jsou zároveň 

zaznamenávány účetně. Jsou tedy zachyceny v jediném dokumentu a jednotným způsobem.  

Zásada reálnosti a pravdivosti souvisí s kvalitou odhadů rozpočtových příjmů a výdajů. 

Sestavení reálného rozpočtu má zabránit nutnosti různých rozpočtových přesunů a úhradám 

potřeb v rozpočtu nezajištěných. Provádění přesunů je možné realizovat pouze v určité míře 

a za přesně stanovených podmínek na základě zákonného zmocnění. 

Zásada každoročního sestavování a schvalování přispívá k prohloubení parlamentní 

kontroly. Rozpočet se sestavuje každoročně. Jednoroční období umožňuje lepší přehled 

o struktuře příjmů a výdajů státu.  

Zásada vyrovnanosti vyžaduje vyrovnanost rozpočtu alespoň v delším časovém období. 

Podle této zásady jsou výdaje státního rozpočtu sestavovány tak, aby se rovnaly příjmům. 

Zásada publicity, označována také jako zásada zveřejnění či zásada veřejnosti, měla 

původně zabránit tajnému hospodaření vlády. Uplatňuje se tak, že návrh státního rozpočtu se 

projednává v parlamentu a následně se zveřejňuje v podobě právní normy ve sbírce zákonů. 

Rovněž obce a kraje jsou povinny své rozpočty zveřejňovat. 

Zásada přehlednosti pevně stanoví věcnou strukturu rozpočtů, v rámci níž jsou logicky 

seřazeny a rozděleny příjmy a výdaje. 

Zásada efektivnosti a hospodárnosti stanoví co nejekonomičtější použití rozpočtových 

prostředků. Znamená, že organizace hospodařící s rozpočtovými prostředky je povinna při 
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plnění rozpočtu dbát, aby dosahovala maximálních příjmů a plnila úkoly hrazené státním 

rozpočtem nejhospodárnějším způsobem, aby efektivně využívala rozpočtových prostředků. 

Zásada přednosti výdajů před příjmy vyjadřuje skutečnost, že výdaje by se měly 

využívat k ekonomickému růstu, pro který je třeba zajistit příslušné prostředky. Rozpočtové 

příjmy by proto měly stabilizovat ekonomiku, aby byl umožněn její růst. [6] 

2.2.4 Rozpočtová skladba 

Rozpočtová skladba představuje jednotné povinné třídění peněžních operací veřejných 

rozpočtů, tj. státního rozpočtu, rozpočtů organizačních složek státu a jejich rezervních fondů, 

rozpočtů státních fondů, pohybů na účtech státních finančních aktiv, rozpočtů obcí, krajů 

a dobrovolných svazků obcí s výjimkou jejich některých fondů. Rozpočtovou skladbou se 

neřídí zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Národní fond a příspěvkové organizace. 

Rozpočtovou skladbu stanoví ministerstvo financí vyhláškou
4
. 

Rozpočtová skladba je postavena na těchto základních pilířích: 

 jednotnosti pro všechny peněžní operace veřejných rozpočtů, 

 peněžním (cash) principu zaznamenávání operací, 

 možnosti konsolidace, tj. kumulace jednotlivých veřejných rozpočtů bez dvojího 

načítání. 

Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z hlediska: 

 odpovědnostního, 

 druhového, 

 odvětvového a 

 konsolidačního. 

Z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, a to podle 

správců kapitol. 

Z hlediska druhového se třídí všechny příjmy a výdaje veřejných rozpočtů podle 

příjmových a výdajových druhů, které vycházejí z ekonomické charakteristiky jednotlivých 

finančních operací. Jednotkami třídění jsou rozpočtové třídy, seskupení rozpočtových 

položek, podseskupení rozpočtových položek a rozpočtové položky. 

Z hlediska odvětvového se třídí příjmy a výdaje podle odvětví. Z tohoto hlediska se třídí 

všechny výdaje a z příjmů jen nedaňové a kapitálové příjmy obcí, krajů, regionálních rad 

regionů soudružnosti a dobrovolných svazků obcí s výjimkou příjmů ze splátek půjčených 

                                                 
4
 Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami 

č. 568/2002 Sb., č. 484/2003 Sb., č. 440/2006 Sb., č. 233/2007 Sb. a č. 306/2007 Sb. 
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prostředků. Jednotkami třídění jsou rozpočtové skupiny, rozpočtové oddíly, rozpočtové 

pododdíly a rozpočtové paragrafy.  

Z hlediska konsolidačního se třídí výdaje vynakládané uvnitř soustavy veřejných 

rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů a příjmy vznikající uvnitř této soustavy. Při 

třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního se příjmy a výdaje třídí na záznamové 

jednotky. [12] 

2.3 Veřejné příjmy  

Nejobecněji můžeme příjmy veřejných rozpočtů (veřejné příjmy) definovat jako zdroj 

krytí veřejných výdajů. Představují vztah tvorby veřejných rozpočtů (případně 

mimorozpočtových fondů) v rozpočtové soustavě. V případě politiky sestavování 

vyrovnaného rozpočtu představují veřejné příjmy tzv. rozpočtové omezení. 

2.3.1 Funkce veřejných příjmů 

Funkce veřejných příjmů velmi úzce souvisí s funkcemi veřejných financí. V této 

souvislosti hovoříme o třech funkcích veřejných příjmů: 

 alokační (nebo též rozpočtové), 

 redistribuční, 

 stabilizační. 

Alokační funkce veřejných příjmů, jako základní funkce, znamená zabezpečení nutných 

finančních prostředků na financování veřejných výdajů. 

Druhé dvě funkce plní pouze některé z veřejných příjmů – např. daně. Ty jsou 

významným nástrojem přerozdělovacích procesů, a zároveň plní i stabilizační úlohu 

v ekonomice. 

Veřejné příjmy se významným způsobem podílejí na přerozdělování hrubého domácího 

produktu, a to nenávratným způsobem. [4] 

2.3.2 Klasifikace veřejných příjmů 

Veřejné příjmy je možno třídit z mnoha hledisek, mezi nejdůležitější a nejpoužívanější 

patří: 

 hledisko návratnosti,  

 hledisko časové, 

 hledisko závaznosti, 

 hledisko území. 
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2.3.2.1 Hledisko návratnosti 

Z tohoto pohledu rozdělujeme příjmy veřejných rozpočtů na: 

 návratné, 

 nenávratné. 

Návratné příjmy jsou ty, které má veřejný rozpočet k dispozici jen na určitou dobu 

a poté je musí vrátit. Typickými příklady jsou bankovní úvěr a finanční prostředky z emise 

cenný papírů (např. komunálních obligací). 

Nenávratné příjmy má veřejný rozpočet k dispozici natrvalo. Jsou to příjmy, které na 

různých úrovních plynou jednosměrně do veřejného rozpočtu – např. daně, cla, poplatky 

atd. [1] 

2.3.2.2 Hledisko časové 

Dle tohoto hlediska rozlišujeme příjmy na: 

 běžné,  

 kapitálové. 

Běžné příjmy jsou určeny ke krytí běžných výdajů. Jejich konstrukce neodpovídá tomu, 

aby byly schopny krýt kapitálové, investiční výdaje. Běžné příjmy obvykle ještě členíme na: 

a) daňové (nenávratné) příjmy, 

b) nedaňové příjmy (návratné i nenávratné). 

Kapitálové příjmy jsou v zásadě nedaňovými příjmy a jsou určeny ke krytí investičních 

výdajů. Mohou být: 

a) nenávratné (u státního rozpočtu např. z prodeje státního majetku, u municipálních 

rozpočtů např. dotace ze státního rozpočtu), 

b) návratné (např. střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry, příjmy z emisí cenných 

papírů atd.). [4] 

2.3.2.2.1 Daňové příjmy 

Daňové příjmy představují rozhodující část příjmů veřejných rozpočtů. Zahrnují daně, 

cla a obvykle i povinné příspěvky na sociální zabezpečení.  

Struktura příjmů státního rozpočtu ČR je pro rok 2010 následující: 
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Ukazatel V tisících Kč V % 

Příjmy státního rozpočtu celkem  1 022 219 350 100 

V tom:   

Daňové příjmy celkem 901 864 555 88,23 

Nedaňové příjmy celkem 120  354795 11,77 

             Tab. 2.1 Struktura příjmů rozpočtu v roce 20105 

Daň je povinná, zákonem předem stanovená částka, kterou se více méně pravidelně 

odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu ekonomického subjektu ve 

prospěch veřejného peněžního fondu. Peněžní částka uvalená na osoby (právnickou či 

fyzickou), majetek a transakce k zajištění státních příjmů. Rozdělení daní podle platné daňové 

soustavy v ČR viz obr. 2.2. 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Daňová soustava ČR. Zdroj: Vlastní zpracování. 

                                                 
5
 Příloha č. 2 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. 

Důchodové daně Daně z příjmů 
Daň z příjmů právnických osob 

Daň dědická 
Daň z nemovitostí 

Daň silniční Daň z převodu nemovitostí 

Daň darovací 

Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z lihu 

Daň z minerálních olejů 

Daň z piva 

Daň z přidané 

hodnoty 

Nepřímé daně 

Daň z vína a meziproduktů 

Spotřební daně 

Daň z tabákových výrobků 

Daň z pevných paliv 

Daň ze zemního plynu a 

některých dalších plynů 

Ekologické daně 

Daň z elektřiny 

Přímé daně 
Majetkové daně 
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Clo má povahu nepřímé selektivní spotřební daně (daně uvalené na vývoz, průvoz 

a dovoz). Cla jsou odváděna do státního rozpočtu a do rozpočtu Evropské unie. 

2.3.2.2.2 Nedaňové příjmy 

Mezi nedaňové příjmy veřejných rozpočtu se řadí především: 

 příjmy z veřejného podnikání, 

 příjmy z podnikání s majetkem, 

 poplatky za úkony, 

 prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie. 

Příjmy z veřejného podnikání jsou především příjmy z činnosti veřejných podniků 

a institucí, které zabezpečují pro různé subjekty veřejné statky (čisté či smíšené). Tyto příjmy 

mají podobu ceny za veřejné statky, jsou to spíše ale poplatky za poskytování veřejného 

statku (zvláště v případě, že je možné určit podíl spotřebitele na spotřebě veřejného statku). 

Příjmy z veřejného podnikání jsou součástí běžných příjmů veřejných rozpočtů. 

Příjmy z podnikání s majetkem jsou příjmy z prodeje nebo pronájmu majetku (státního 

nebo municipálního). Příjmy z prodeje majetku jsou kapitálovým příjmem veřejného 

rozpočtu, příjmy z pronájmu potom příjmem běžným. Velikost těchto příjmů je samozřejmě 

závislá na majetku, který stát (municipalita) vlastní. 

Poplatky za úkony jsou jednorázovými platbami za určité, předem definované úkony, 

které provádějí státní orgány. Výše těchto poplatků je obvykle závazná a v ČR jsou stanoveny 

zákonem o správních poplatcích
6
. Jedná se např. o poplatek za zápis nemovitostí do katastru 

nemovitostí, za vydávání cestovních pasů, za výpis z matriky apod. [4] 

2.3.2.3 Hledisko závaznosti 

Toto hledisko rozděluje příjmy veřejných rozpočtů na: 

 obligatorní (povinné), 

 fakultativní. 

Obligatorní příjmy jsou ty, které jsou povinné ze zákona. Typickým představitelem jsou 

daňové příjmy. Jsou tedy vždy vynucené (a vynutitelné). 

Fakultativní příjmy závisejí na rozhodnutí příslušné vládní autority, zda budou 

zavedeny a vybírány (jsou tedy do jisté míry dobrovolné). Často za ně bývá poskytnuta 

protihodnota (a to jak ekvivalentní nebo neekvivalentní) ve formě veřejného statku. V ČR 

jsou příkladem tzv. místní poplatky (např. poplatek za psa, za lázeňský a rekreační pobyt 

                                                 
6
 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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apod.) – obecní zastupitelstvo rozhodne, zda se na území dané obce budou jednotlivé poplatky 

vybírat a v jaké výši (vše v rámci zákona o místních poplatcích
7
). [4] 

2.3.2.4 Hledisko území 

Zde rozlišujeme veřejné příjmy na: 

 celostátní, 

 municipální (místní). 

Celostátní příjmy jsou vybírány na celém území státu a v zásadě plynou do státního 

rozpočtu. 

Místní (municipální) příjmy plynou do místních (municipálních) rozpočtů. Příkladem 

v ČR mohou být opět místní poplatky nebo např. daň z nemovitostí. [4] 

2.4  Veřejné výdaje  

Veřejné výdaje můžeme chápat jako toky finančních prostředků, kterou jsou v rámci 

soustavy veřejných rozpočtů alokovány na uskutečňování různých fiskálních funkcí státu 

(vlády, regionu, města a obce) a to na principu částečné nebo plné nenávratnosti 

a neekvivalence. Zdrojem krytí veřejných výdajů jsou v rámci veřejných rozpočtů veřejné 

příjmy, může ale dojít i k jejich dluhovému financování. 

Účely veřejných výdajů jsou různorodé. Nejstaršími byly zřejmě profinancování 

činností vlády a místní správy, výdaje na obranu, bezpečnost, soudnictví apod. S rozšiřováním 

aktivit státu přibývají účely další: sociální, kulturní, vzdělávací, ekologické atd. 

Rozšíření státních aktivit v důsledku objektivních příčin (např. hospodářských, 

politických a sociálních krizí) vedlo k nutnosti profinancovat činnost nejen státních institucí, 

ale i konkrétní (veřejné) projekty (zvláště v oblasti ekonomické, kulturní, vzdělávací atd.) 

i celé (veřejné) programy (v oblasti zdravotnictví, sociální péče, ekologie apod.) 

Veřejné výdaje jsou vytvářeny a profinancovány během jednoho rozpočtového období 

(zpravidla v průběhu jednoho kalendářního roku). [4] 

2.4.1 Funkce veřejných výdajů 

Funkce veřejných výdajů opět velmi úzce souvisí s funkcemi veřejných financí. Veřejné 

výdaje plní tedy funkce: 

 alokační, 

 redistribuční, 

                                                 
7
 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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 stabilizační. 

Alokační funkce veřejných výdajů spočívá v zabezpečování veřejných statků pro 

obyvatelstvo. Alokační výdaje jsou tedy výdaje na nákup zboží a služeb, výdaje na 

zabezpečování veřejných statků. I když alokační výdaje v absolutní výši rostou, jejich podíl 

na celkových veřejných výdajích dlouhodobě stagnuje či dokonce klesá. Zároveň ale ve 

většině vyspělých zemích roste podíl alokačních výdajů rozpočtů územní samosprávy. 

Redistribuční funkcí veřejných výdajů je financování redistribučních funkcí státu. 

Hlavními nástroji redistribuce jsou výdaje státního rozpočtu – transfery, jejichž 

prostřednictvím se zmírňují různé nerovnosti v důchodech a majetku mezi subjekty. 

Stabilizační funkcí veřejných výdajů je financování stabilizačních a regulačních 

netržních činností státu. Stabilizační výdaje jsou hrazeny zejména ze státního rozpočtu, stávají 

se nástrojem financování cílů fiskální politiky (stát se jimi snaží ovlivnit stabilitu ekonomiky 

– např. tempo růstu ekonomiky, zaměstnanost, inflaci). [6] 

2.4.2 Klasifikace veřejných výdajů 

Veřejné výdaje je možno klasifikovat z mnoha různých hledisek, mezi nejdůležitější 

hlediska patří: 

 hledisko časové, 

 hledisko návratnosti, 

 hledisko místa, odkud jsou vynakládány, 

 hledisko plánovanosti výdajů. 

2.4.2.1 Hledisko časové 

Z tohoto hlediska se veřejné výdaje člení na: 

 běžné, 

 kapitálové. 

Z běžných výdajů (neinvestičních, provozních) se financují běžné, opakující se potřeby 

v rozpočtovém roce. Velká část běžných výdajů jsou, tzn. mandatorní výdaje (výdaje 

podložené zákonnou úpravou) a kvazimandatorní výdaje (výdaje podložené dalšími 

smluvními vztahy). V ČR jsou mandatorními výdaji např. starobní důchody, dávky státní 

sociální podpory, platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění, ale i státní podpora 

stavebního spoření a další. Mandatorní výdaje tvoří v současné době více než 70 % celkových 

rozpočtovaných výdajů státního rozpočtu v ČR a v posledních letech stále roste jejich objem 
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i podíl na výdajích. Kvazimandatorními výdaji jsou např. výdaje na státní záruky, transfery 

mezinárodním organizacím apod. 

Kapitálové výdaje jsou určeny k financování dlouhodobých (hlavně investičních) 

potřeb, které zpravidla přesahují jedno rozpočtové období. Většinou jsou jednorázové. [4] 

2.4.2.2 Hledisko návratnosti 

Dle tohoto hlediska rozlišujeme výdaje: 

 návratné, 

 nenávratné. 

Menší část veřejných výdajů může mít za jistých podmínek povahu návratných výdajů. 

Jedná se např. o návratné půjčky mezi jednotlivými rozpočty v rámci rozpočtové soustavy. 

Nenávratné výdaje jsou rozhodující částí veřejných výdajů. Souvisí to s podstatou 

veřejných financí. [4] 

2.4.2.3 Hledisko místa, odkud jsou vynakládány 

Veřejné výdaje můžeme členit z tohoto pohledu na: 

 výdaje z veřejných rozpočtů, 

 výdaje z mimorozpočtových (parafiskálních) fondů. 

Výdaje z veřejných rozpočtů jsou objemově největší, naprosto rozhodující část potom 

tvoří výdaje státního rozpočtu. 

Výdaje z mimorozpočtových fondů většinou doplňují výdaje veřejných rozpočtů. [4] 

2.4.2.4 Hledisko plánovanosti výdajů 

Toto hledisko je nesmírně důležité při sestavování a schvalování každého veřejného 

rozpočtu. Výdaje se člení na: 

 plánované, 

 neplánované. 

Plánované výdaje jsou ty, které lze předem dobře odhadnout (naplánovat). Velkou část 

z nich tvoří opět mandatorní a kvazimandatorní výdaje (např. lze velmi přesně odhadnout 

potřebu výdajů na starobní důchody, na financování základních škol atd.) 

Neplánovaným výdajům se není většinou možno úplně vyhnout. Jsou to výdaje 

nahodilé, které se vyskytnou během rozpočtového období, ale není možno předem odhadnout, 

že vůbec budou potřeba. Jedná se např. o výdaje na odstraňování následků živelných katastrof 

(klasickým příkladem jsou výdaje spojené s odstraňováním následků povodní v ČR). Aby 
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bylo možno tyto neplánovatelné výdaje profinancovat, v každém veřejném rozpočtu se tvoří 

povinné rezervy. [4] 

3 Vymezení rozpočtového procesu 

Dle zákona
8
 se ČR člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými 

celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. 

Územní samosprávné celky jsou územním společenstvím občanů, které mají právo na 

samosprávu. 

3.1 Obec 

Obec je vymezena zákonem o obcích
9
, ve které je obec charakterizována jako základní 

územní samosprávné společenství občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území 

obce. 

Z hlediska hospodaření je důležité, že obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní 

majetek. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.  

Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce stanoví 

předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. 

3.1.1 Působnost obce 

Působnost obce je charakterizována jako okruh svěřených úkolů, které obec může sama 

regulovat. V případech, kdy obec spravuje své záležitosti samostatně, jedná se o samostatnou 

působnost. Pokud obec vykonává i státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu 

obce, jedná se o výkon přenesené působnosti. 

Do samostatné působnosti obce patří především sestavování a schvalování rozpočtu 

obce, zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, vydávání obecně 

závazných vyhlášek, které musí být v souladu se zákony a obecně závaznými předpisy, 

navrhování změny katastrálních území uvnitř obce a schvalování dohody o změně hranic obce 

a o slučování obcí atd. 

Mezi nedílné součásti samostatné působnosti patří dále rozhodování o majetkoprávních 

úkonech, jako je hospodaření s obecním majetkem, rozhodování o nabytí a převodu 

nemovitostí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, o převodech bytů 

                                                 
8
 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

9
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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a nebytových prostorů z majetku obce, o poskytování peněžních darů a dotací, o vydávání 

komunálních dluhopisů atd. 

Určitý (základní) rozsah přenesené působnosti vykonávají všechny obce, ale vybrané 

obce vykonávají další činnosti přeneseného výkonu státní správy, proto můžeme rozlišovat 

různé kategorie obcí a to obec s matričním úřadem, obec se stavebním úřadem, obec 

s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou působností. Uvedené typy činností se 

mohou u jednotlivých obcí kumulovat, takže některé obce vykonávají všechny tyto činnosti. 

Obec obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti. [11] 

3.1.2 Orgány obce  

Zákon o obcích vymezuje jako základní orgány obce zastupitelstvo obce, radu obce, 

starostu, obecní úřad, výbory a komise. [11] 

3.1.2.1 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, kteří jsou voleni občany obce. 

Počet členů obce je dán především počtem obyvatel obce, a dále velikostí územního obvodu 

obce viz tab. 3.1. 

Počet obyvatel obce Počet členů zastupitelstva 

do 500 5 až 15 

nad 500 do 3 000 7 až 15 

nad 3 000 do 10 000 11 až 25 

nad 10 000 do 50 000 15 až 35 

nad 50 000 do 150 000 25 až 45 

nad 150 000 35 až 55 
Tab. 3.1 Počet členů zastupitelstva obce daný počtem obyvatel10  

 

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. 

Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho 

členů. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. 

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno především: 

 schvalování programu rozvoje obce, 

 schvalování rozpočtu obce a závěrečného účtu obce, 

 zřizování trvalých a dočasných peněžních fondů obce, 

 rozhodování o vyhlášení místního referenda, 

 vydávání obecně závazných vyhlášek obce, 

                                                 
10

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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 zřizování a zrušování obecní policie, 

 rozhodování o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných 

prostranství, atd. [11]  

3.1.2.2 Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti 

odpovídá zastupitelstvu obce. Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další 

členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí 

nejméně 5 a nejvýše 11 členů. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně 

než 15 členů. Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje 

plnění jim přijatých usnesení. Radě obce je například vyhrazeno: 

 zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová 

opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, 

 vydávat nařízení obce, 

 kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti 

obce, 

 rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, atd. [11]  

3.1.2.3 Starosta 

Starosta zastupuje obec navenek, je volen do funkce z řad členů zastupitelstva. Za 

výkon své funkce se také zastupitelstvu zodpovídá. Starostu zastupuje místostarosta, i ten je 

volen a zodpovídá se zastupitelstvu obce. Starosta spolu s místostarostou podepisují právní 

předpisy obce. Mezi hlavní úkoly starosty patří: 

 odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní 

rok, 

 plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů, 

 zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu, 

 odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, atd. [11]  

3.1.2.4 Obecní úřad 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu 

a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. 
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Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo 

obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává 

přenesenou působnost. [11]  

3.1.2.5 Výbory 

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. 

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Obec, v jejímž územním obvodu 

žije podle posledního sčítání lidu (2001) alespoň 10 % občanů, kteří se hlásí k národnosti jiné 

než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny.  

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. 

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce a dodržování 

právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. 

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké 

nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. [11]  

3.1.2.6 Komise 

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise, které jí předkládají 

svá stanoviska a náměty. Pokud komisi byl svěřen výkon přenesené působnosti, je komise též 

výkonným orgánem. Komise se usnáší většinou hlasů svých členů. Komise je ze své činnosti 

odpovědna radě obce a ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá 

starostovi. [11]  

3.2 Rozpočet územního samosprávného celku 

Dle zákona
11

 se finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí řídí 

jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočet představuje bilanci příjmů 

a výdajů obce v daném roce viz tab. 3.2. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Při 

zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu. 

Vedle ročního rozpočtu mají obce povinnost sestavovat rozpočtový výhled. Rozpočtový 

výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé 

finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních 

vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje 

roční rozpočet. 

                                                 
11

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména 

o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě 

realizovaných záměrů. 

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový, 

jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech nebo jsou-

li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. 

Rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné 

uhradit: 

 finančními prostředky z minulých let,  

 smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem 

z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku. 

Obec může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového 

určení. Zdrojem peněžních fondů mohou být zejména: 

 přebytky hospodaření z minulých let, 

 příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce, 

 převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů. 

Použije-li obec pro hospodaření nějaký fond, jeho hospodaření se uskutečňuje 

prostřednictvím obecního rozpočtu, tj. příjmy a výdaje příslušného fondu se stávají příjmy 

a výdaji rozpočtu obce. [12] 
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PŘÍJMY VÝDAJE 

Běžné Běžné (neinvestiční) 

- daňové - svěřené daně - mzdy a platy 

               - sdílené daně - povinné pojistné za zaměstnance 

               - místní poplatky - materiálové 

               - správní poplatky - energie 

- nedaňové - poplatky za služby - nájemné 

                   - příjmy z pronájmu majetku - sociální dávky 

                   - příjmy od OS a PO - výdaje na municipální podniky 

- zisk obecních podniků - sankce za porušení rozpočtové kázně 

- dividendy z akcií, přijaté úroky - úroky 

- transfery – dotace - neúčelové - pokuty 

                                - účelové - ostatní (dary apod.) 

 - dotace vlastním OS a jiným subjektům 

 - neinvestiční příspěvky PO 

 - výdaje na sdružování finančních prostředků 

Kapitálové Kapitálové (investiční) 

- z prodeje majetku - na hmotný a nehmotný majetek 

- z prodeje akcií a majetkových podílů - na nákup cenných papírů 

- kapitálové transfery - účelové - kapitálové poskytnuté dotace OS a jiným       

subjektům 

                                  - neúčelové - investiční příspěvky PO 

- přijaté úvěry - investiční půjčky různým subjektům 

- příjmy z emise komunálních obligací - splátky úvěrů 

- přijaté splátky půjček  

Ostatní Ostatní 

- doplňkové, přijaté sankční pokuty apod.  
Tab. 3.2 Schéma rozpočtu obcí v ČR12 

 

3.2.1 Rozpočtový proces 

Obecně můžeme říct, že rozpočtový proces v sobě zahrnuje postupy prací, jimiž se má 

řídit celoroční činnost související s rozpočtovým hospodařením.  

Rozpočtový proces na úrovni obce představuje činnost orgánů obcí, a to jak volených, 

tak výkonných, spojenou se sestavením návrhu rozpočtu obce, s jeho schválením a realizaci 

během rozpočtového období, průběžnou a následnou kontrolou jeho plnění.  

Rozpočtový proces by se měl řídit ve všech etapách rozpočtovými zásadami. Jde 

o požadavky na konstrukci veřejných rozpočtů umožňující zároveň demokratickou kontrolu 

volenými zástupci občanů.  

K zásadám uplatňovaným při řízení rozpočtového procesu patří: 

                                                 
12

 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. 2. akt. vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2009. 

160 s. ISBN 978-80-7204-618-8. 
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 zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu, 

 zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu, 

 zásada účelovosti, 

 zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu, 

 zásada dlouhodobé vyrovnanosti, 

 zásada publicity. 

Zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu znamená tu skutečnost, že 

rozpočtové prostředky lze použít pouze v příslušném rozpočtovém roce, pro který byly 

schváleny. 

Zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu má znamenat sestavení takového rozpočtu, který 

vychází z analýzy hospodářských procesů, schopností odhadu budoucího možného vývoje. 

Zásada účelovosti vyjadřuje to, že rozpočtové prostředky mohou být používány pouze 

a jen k účelům, pro které byly určeny, a to na pokrytí nezbytných potřeb, na opatření 

zakládající se na právních předpisech a k zajištění nerušeného chodu obce. 

Zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu je realizována prostřednictvím rozpočtové 

skladby, která zajišťuje přehlednost celé rozpočtové soustavy. 

Zásada dlouhodobé vyrovnanosti znamená, že je možné krátkodobě uplatnit deficitní 

financování podle záměrů finanční politiky. 

Zásada publicity je jednak vyjádřena tím, že je rozpočet projednáván veřejně a také 

schvalován obecním zastupitelstvem.  

Etapy rozpočtového procesu na úrovni obce zahrnují: 

 návrh rozpočtu, 

 schválení rozpočtu, 

 plnění rozpočtu, 

 kontrolu rozpočtu. [7] 

3.2.1.1 Návrh rozpočtu 

Příprava a návrh rozpočtu obcí nejsou striktně upraveny nějakými pravidly. Zde se 

obvykle vychází z místních zvyklostí. Záleží také na velikosti obce. 

Návrh rozpočtu se sestavuje obvykle asi v polovině roku předcházejícím fiskálnímu 

roku, a to na základě rozpočtu předcházejícího roku, aby mohly být zapracovány veškeré 

informace a požadavky a včas projednány. V návrhu rozpočtu se zohlední změny, nové 

potřeby, inflace apod. 
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Rozpočet musí být vypracován v návaznosti na rozpočtový výhled a dále musí dbát 

údajů z rozpisu platného státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria. V této fázi prací se 

především přihlíží k odhadům: 

 výnosů místních daní, poplatků, podílu na státních daních, dotacích apod., 

 výdajů na municipální úrovni (rozvoj veřejného sektoru), 

 výdajů na uvažovaný sociálně-ekonomický rozvoj dané oblasti. 

 

Problém sestavování rozpočtu obce patří do výkonu její samostatné působnosti, stejně 

tak i ostatní etapy rozpočtového procesu.  

Návrh místního rozpočtu sestavuje výkonný orgán obce, v ČR zpravidla finanční výbor. 

Jde o to, aby naplánované příjmy (vlastní, ve formě transferů ze státního rozpočtu nebo 

ostatních veřejných rozpočtů, od různých subjektů) i naplánované výdaje byly reálné 

a splnitelné. [7] 

Návrh rozpočtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání 

v zastupitelstvu obce zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce 

a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu 

rozpočtu mohou občané příslušné obce uplatnit, buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho 

zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh rozpočtu 

projednáván
13

. 

3.2.1.2 Schválení rozpočtu 

Návrh rozpočtu je předložen ke schválení zastupitelstvu obce. Návrh rozpočtu musí být 

schválen nadpoloviční většinou všech zastupitelů obce. Zastupitelstvo má také za úkol 

pravidelně kontrolovat věcné i pokladní plnění rozpočtu, analyzovat případné příčiny neplnění 

rozpočtu a hledat vhodná opatření, která by odstranila působení negativních vlivů 

v rozpočtovém hospodaření. Schvaluje se struktura příjmů a výdajů i celková výše rozpočtu 

obce.  

Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové 

hospodaření územního samosprávného celku v době do schválení rozpočtu pravidly 

rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti 

hospodaření stanoví zastupitelstvo obce pro hospodaření obce. Rozpočtové příjmy a výdaje 

                                                 
13

 § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 

schválení
14

. 

Obvykle se jako rozpočtové provizorium používá forma hospodaření – podle rozpočtu 

minulého roku, kdy se umožňuje čerpat jedna dvanáctina rozpočtu minulého roku měsíčně. 

Vzhledem k tomu, že obecní rozpočet zahrnuje plánované dotace ze státního rozpočtu 

a ostatní veřejných rozpočtů nebo nejsou známy výsledky hospodaření předcházejícího roku 

apod., obec používá rozpočtové provizorium velmi často.  

Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu následuje tzv. rozpis rozpočtu. Součástí rozpisu 

rozpočtu je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi 

řídit. Při rozpisu rozpočtu se rozpočet člení podle podrobné rozpočtové skladby až na 

jednotlivé položky a paragrafy.[7] 

3.2.1.3 Plnění rozpočtu 

V průběhu rozpočtového roku se hospodaří podle schváleného rozpočtu a kontroluje se 

jeho plnění.  

Volené a výkonné orgány obcí pravidelně kontrolují průběžné plnění rozpočtu během 

rozpočtového období, a to věcné i pokladní plnění. Jedním z orgánů, který se výrazně podílí 

na kontrole rozpočtu obce je finanční výbor, který se schází obvykle pravidelně v měsíčních 

intervalech a hodnotí vývoj hospodaření, dává náměty na změny apod. 

Obec je povinna na základě vyhlášky
15

 pravidelně měsíčně předkládat Ministerstvu 

financí ČR údaje pro hodnocení svého rozpočtu a o svém hospodaření. Je k tomu určen 

finanční výkaz Fin 2-12 M, který slouží pouze pro potřeby Ministerstva financí ČR. 

Po schválení rozpočtu může vyvstat potřeba změny rozpočtu z různých důvodů. Tyto 

změny jsou označovány jako rozpočtová opatření.  

Změna v rozpočtu obvykle vzniká z důvodu: 

 organizačních změn, 

 změn právních předpisů, 

 změn objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či 

výdajů (např. neplnění příjmů apod.). 

Rozpočtovým opatřením je: 

                                                 
14

 § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
15

 Vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro 

hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků. 
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 přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem 

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

příjmů a výdajů, 

 použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem 

nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, 

 vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových 

příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. [7] 

Rozpočtová opatření schvaluje zastupitelstvo obce, ale může svěřit pravomoc provádět 

tato rozpočtová opatření i radě obce. 

3.2.1.4 Kontrola rozpočtu 

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně 

zpracovávají do závěrečného účtu. 

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném 

členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních 

operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné 

zhodnotit finanční hospodaření obce a jí zřízených nebo založených právnických osob.  

Obec je povinna dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Obec je 

oprávněna požádat o přezkoumání krajský úřad, anebo pokud se rozhodne, tak zadat 

přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti
16

. Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce. 

   Návrh závěrečného účtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho 

projednávání v zastupitelstvu obce zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na 

úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky 

k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho 

zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu 

projednáván. 

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad, nebo souhlasu s výhradami, na základě nichž příjme obec 

opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. [12] 

                                                 
16

 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.3 Příjmy rozpočtu 

Příjmy rozpočtu obce jsou různorodé. Z ekonomického hlediska je významné odlišování 

příjmů, které může územní samospráva ovlivnit (svým rozhodnutím, svou činností) a příjmů, 

které nemůže ovlivnit (rozhoduje o nich stát). [9] 

Příjmy rozpočtu jsou základním zdrojem financování potřeb veřejného sektoru. Příjmy 

rozpočtu obce rozdělujeme na příjmy vlastní a přijaté dotace. Největší skupinu tvoří příjmy 

vlastní, které se dále člení na běžné a kapitálové. Běžné příjmy jsou určeny k financování 

běžných, každoročně se opakujících výdajů. Kapitálové příjmy naopak představují 

nepravidelný příjem rozpočtu obce. Běžné příjmy dělíme na příjmy daňové a nedaňové viz 

graf 3.1. 

 

Graf 3.1 Struktura příjmů obcí k 30. 06. 200917 

3.3.1 Daňové příjmy 

Daňové příjmy tvoří ve většině vyspělých zemí největší podíl na celkových příjmech 

rozpočtu obce. Daň je: 

 povinná (nedobrovolná), pravidelně se opakující a zákonem stanovená platba – 

transfer od obyvatelstva a firem do veřejného rozpočtu. Je uvalována na subjekty ze 

zákona. Pro daně je typické nedobrovolné placení. Poplatníci by je dobrovolně 

neplatili, poněvadž snižují jejich disponibilní důchody. Daně jsou proto nuceným 

břemenem; 

 nenávratná platba, tzn. je-li daň správně vypočtena, nevrací se tato platba 

poplatníkovi; 

                                                 
17

 KAMENÍČKOVÁ, V. Veřejná správa online. Deník veřejné správy. Jak hospodařily obce a kraje v 1. pololetí 

2009 [online]. 2009. [cit. 2010-02-07]. Dostupný z WWW:< http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6412300> 
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 neekvivalentní platba, což znamená, že proti této úhradě nestojí ekvivalent v podobě 

konkrétního plnění z veřejných rozpočtů (např. v podobě konkrétního veřejného 

statku či peněžního transferu). [8] 

Druhy daní a jejich způsob rozdělení do územních rozpočtů vymezuje zvláštní zákon, 

a to zákon o rozpočtovém určení daní
18

. Rozpočtové určení daní v ČR od 01. 01. 2008 

znázorněné v příloze č. 4. 

Daňové příjmy rozpočtu obce zahrnují: 

 svěřené neboli výlučné daně, jejichž celý výnos plyne do rozpočtu obce. Mezi 

svěřené daně zařazujeme daň z příjmů právnických osob, kdy právnickou osobou je 

obec a daň z nemovitostí; 

 sdílené daně, jejichž výnos se rozděluje předem zákonem stanoveným způsobem mezi 

rozpočty na jednotlivých vládních úrovních včetně úrovní územní samosprávy. Mezi 

sdílené daně plynoucí do rozpočtu obce patří daň z příjmů fyzických osob, daň 

z příjmů právnických osob (s výjimkou, kdy právnickou osobou je obec) a daň 

z přidané hodnoty; 

 místní poplatky, soustava místních poplatků je uzákoněna zákonem o místních 

poplatcích
19

. Tyto poplatky si spravují a vybírají obecní úřady samy. Zastupitelstvo 

rozhoduje o vzniku a zániku poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnosti, způsobu 

vedení evidence, splatnosti, způsobu kontroly a případných sankcích při nesplnění 

poplatkové povinnosti. Rozhodnutí musí formulovat v obecně závazné vyhlášce 

o místních poplatcích, kterou schvaluje zastupitelstvo, vydává a zveřejňuje obecní 

úřad na úřední desce. Obec může uplatnit tyto místní poplatky: 

a) poplatek ze psů, 

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

c) poplatek za užívání veřejného prostranství, 

d) poplatek ze vstupného, 

e) poplatek z ubytovací kapacity, 

f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst 

a částí měst, 

g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, 

                                                 
18

 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům 

a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. 
19

 Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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h) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

i) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace; 

 správní poplatky, jedná se o poplatky za správní úkony podle zákona o správních 

poplatcích
20

, které obce vykonávají v rámci přenesené působnosti. [9] 

3.3.2 Nedaňové příjmy 

Mezi vlastní nedaňové příjmy rozpočtů územní samosprávy patří především: 

 příjmy z vlastní správní činnosti, 

 příjmy od vlastních neziskových organizací (OS, PO) 

 příjmy z vlastního podnikání, a to zisk z vlastních výdělečných podniků, podíl na 

zisku podniků s majetkovým vkladem obce, 

 příjmy z pronájmu majetku, 

 příjmy – pokuty sankční povahy, 

 ostatní nedaňové příjmy rozpočtu obce. [9] 

3.3.3 Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy obce zahrnují příjmy obce z prodeje dlouhodobého nemovitého 

a movitého majetku (nemovitosti, akcie apod.). Tyto příjmy jsou jednorázové a pravidelně se 

neopakující.  

3.3.4 Dotace (transfery) 

Obce jsou finančně nesoběstačné a potřebují dodatečné finanční prostředky 

z rozpočtové soustavy, zejména ze státního rozpočtu. Dotace obcím jsou také poskytovány 

z dalších veřejných rozpočtů. Jedná se o dotace ze státních fondů, dotace od kraje nebo dotace 

z fondů Evropské unie. Dotace představují významnou část příjmů obce. 

Dotace obcím můžeme rozdělit na dvě základní skupiny: 

 dotace nárokové, tento druh dotací dostávají obce automaticky, pravidelně, aniž by 

o ně musely žádat – při splnění stanovených podmínek, např. dotace na výkon státní 

správy, příspěvek na školství, dotace na domovy důchodců, apod.; 

 dotace nenárokové, o tyto dotace se každá obec musí ucházet na základě stanovených 

pravidel. Obvykle jsou tyto dotace formulovány jako dotační programy a jsou 

                                                 
20

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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vyhlašovány různými ministerstvy, státními fondy apod., které stanovují i příslušné 

podmínky získávání dotací. Jedná se například o program podpory výstavby 

nájemních bytů a domů s pečovatelskou službou, program obnovy venkova atd. [9] 

3.4 Výdaje rozpočtu 

Územní samospráva se významně podílí na zabezpečování a financování veřejných 

statků pro obyvatelstvo. Rozhodující část výdajů rozpočtů územní samosprávy jsou proto 

alokační výdaje na zabezpečení veřejných statků a část z nich má povahu mandatorních 

výdajů.  

Obce musí při výdajích ze svého rozpočtu vycházet z toho, že přednostně musí obce 

zajišťovat výdajové potřeby, které obcím ukládají různé zákony, výdaje na vlastní činnost 

obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho 

rozvoj, závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření a ze 

smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila. 

Výdaje obce lze nejobecněji rozdělit na výdaje běžné a výdaje kapitálové (investiční, 

dlouhodobé). Kapitálové výdaje tvoří u obcí v ČR v průměru jednu čtvrtinu celkových 

výdajů, jak je znázorněno v grafu 3.2. [3] 

 

Běžné 
výdaje

76,7 %

Kapitálové 
výdaje

23,3 %

Výdaje 

 
Graf 3.2 Struktura výdajů obcí k 30. 06. 200921 
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 KAMENÍČKOVÁ, V. Veřejná správa online. Deník veřejné správy. Jak hospodařily obce a kraje v 1. pololetí 

2009 [online]. 2009. [cit. 2010-02-07]. Dostupný z WWW:< http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6412300> 
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3.4.1 Běžné výdaje 

Z běžných výdajů (neinvestičních, či provozních) se financují běžné, každoročně se 

opakující potřeby v rozpočtovém roce. Podstatná část běžných výdajů má charakter tzv. 

nárokovaných mandatorních (obligatorních) výdajů, které je nutno zabezpečit, neboť jsou 

podloženy zákonnými úpravami (zákonem o povinné školní docházce, o veřejné zdravotní 

péči apod.) nebo smlouvami (úvěrové smlouvy apod.). [8] 

Běžné výdaje v rozpočtech obcí jsou reprezentovány zejména těmito typy výdajů: 

 platby daní, 

 transfery obyvatelstvu, 

 platy a mzdy, 

 nákupy služeb, 

 placené úroky, pokuty, 

 sociální dávky, 

 výdaje na municipální podniky apod. 

3.4.2 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje slouží k financování dlouhodobých, zejména investičních potřeb, 

které přesahují jedno rozpočtové období. Jsou zpravidla jednorázové a jsou vynakládány na: 

 financování konkrétní investice na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku, na nákupy akcií a majetkových podílů, investiční transfery PO a OS apod., 

 na splácení investičního úvěru nebo na splácení půjček z emise střednědobých 

a dlouhodobých cenných papírů v případech, kdy je investice ve veřejném sektoru 

pořizována i z návratných finančních prostředků. [8] 

4 Analýza výnosu daně z nemovitostí 

4.1 Daň z nemovitostí 

Daň z nemovitostí je pravidelná daň. Pro jednotky územní samosprávy, především pro 

obce, je často například daň z nemovitostí jednou z mála, mnohdy dokonce jedinou daní, 

kterou si samy mohou spravovat a s jejímž výnosem mohou hospodařit (princip subsidiarity). 

Výnos daně z nemovitostí, kterou poplatník uhradil finančnímu úřadu, připadne celý obci, na 

jejímž území se nemovitost nachází. 
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Zejména u nemovitostních daní je zřejmé, že jejich úhrada přinese vlastníku nemovitosti 

jistý užitek, neboť podobné služby poskytované státem, respektive územními jednotkami 

(infrastruktura, veřejné osvětlení, propagace lokality, požární ochrana, policejní ochrana 

apod.) zvyšují hodnotu nemovitostí (princip prospěchu). Poplatník daně z nemovitostí tak 

zaplacením daně přispívá na služby, které v konečném důsledku zvyšují cenu nemovitostí na 

trhu. Je tedy spravedlivé, aby se výdaji podílel na financování služeb, které vedou 

k uspokojování jeho potřeb a zájmů. [10] 

Daň z nemovitostí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů. Podle právní úpravy k  1. 1. 2010 se daňová povinnost váže 

k vlastnictví nemovitého majetku a zdanění podléhají výlučně pozemky a stavby nacházející 

se na území ČR. Daň z nemovitostí se skládá ze dvou daní: daně z pozemků a daně ze 

staveb. Jejich součet tvoří konečnou výši daně z nemovitostí, která se uvádí na jediném 

daňovém přiznání. 

4.1.1  Daň z pozemků 

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí. 

Předmětem daně z pozemků nejsou v rozsahu půdorysu stavby pozemky zastavěné stavbami, 

lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, vodní plochy 

(s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb) a pozemky 

určené pro obranu státu
22

.  

4.1.1.1 Poplatníci daně 

Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemků. U pozemků ve vlastnictví ČR je 

poplatníkem daně organizační složka státu nebo státní organizace (zřízená podle zvláštních 

právních předpisů), právnická osoba, která má právo trvalého užívání (nebo právo užívání se 

změnilo na výpůjčku). 

Poplatníkem daně z pozemků u pronajatých pozemků je nájemce, jde-li o pozemky 

evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, spravované Pozemkovým 

fondem ČR nebo Správou státních hmotných rezerv nebo převedené na základě rozhodnutí 

o privatizaci na Ministerstvo financí.  

Poplatníkem daně z pozemků je také uživatel v případě, že vlastník pozemků není 

znám. 
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 § 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Je-li spoluvlastnictví k pozemku odvozeno od vlastnictví k bytu nebo samostatnému 

nebytovému prostoru, je poplatníkem daně vlastník bytu nebo samostatného nebytového 

prostoru ve výši svého podílu na celkové dani odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na 

pozemku 
23

.  

4.1.1.2 Osvobození od daně  

ZDNE umožňuje mnohé pozemky na území ČR osvobodit od placení daně z pozemků. 

V  některých případech poplatník mající nárok na osvobození od daně z pozemků nemusí ani 

předkládat daňové přiznání. Jde například o následující situace: 

 pozemky jsou ve vlastnictví státu, 

 pozemky jsou ve vlastnictví té obce (kraje), na jejímž katastrálním (obvodovém) 

území se nacházejí, 

 pozemky, které jsou spravované Pozemkových fondem České republiky, 

 pozemky určené pro veřejnou dopravu, 

 pozemky, na nichž jsou zřízeny hřbitovy atd. 

Dále je zde skupina rovněž osvobozených pozemků, u nichž poplatník nárok na 

osvobození musí uplatnit v daňovém přiznání. Tyto osvobození jsou buď trvalá, nebo 

dočasná. Jde například o následující situace: 

 pozemky jsou ve vlastnictví veřejných vysokých škol, které slouží k uskutečňování 

akreditovaných studijních programů, 

 pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo její částí sloužící k vykonávání 

náboženských obřadů církví a náboženských společností státem uznávaných, školám 

a školským zařízením, výlučně k účelu zlepšení stavu životního prostředí, 

 pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, 

 pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, 

jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, pokud obec uvedené pozemky 

od daně z  pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky 

v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše obce, jestliže tak obec stanoví obecně 

závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním 

číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, 

                                                 
23

 § 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
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 zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje 

rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo 

biologickým zúrodněním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě atd
24

.  

4.1.1.3 Základ daně  

Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 

a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m² 

průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m² ve vyhlášce vydané na základě zmocnění 

v § 17 ZDNE. 

Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým 

chovem ryb je cena zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období 

nebo součin skutečné výměry pozemku v m² a částky 3,80 Kč. 

Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m² zjištěná 

k 1. lednu zdaňovacího období
25

.  

4.1.1.4 Stanovení daně  

Pro výpočet daně z pozemků je nezbytné správně spočítat daňový základ a vynásobit ho 

odpovídající daňovou sazbou. Základ daně z pozemků, jakož i výsledná daň z pozemků za 

jednotlivé druhy pozemků, musí být zaokrouhleny na celé koruny nahoru. 

 

Daň = základ daně x sazba daně 

 

Druh pozemků 2009 2010 

Trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky 0,25 % 0,25 % 

Orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady 0,75 % 0,75 % 

Zastavěné plochy a nádvoří 0,10 Kč 0,20 Kč 

Stavební pozemky 1,00 Kč 2,00 Kč 

Ostatní plochy 0,10 Kč 0,20 Kč 
Tab. 4.1 Sazby daně z pozemků26 

 

Sazba daně u stavebních pozemků se ještě násobí koeficientem
27

. Pro přiřazení 

koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání 

lidu (2001). 

                                                 
24

 § 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
25

 § 5 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
26

 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
27

 § 6 odst. 4 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Počet obyvatel v obcích/obce Základní koeficient 

do 1 000 1,0 

nad 1 000 do 6 000 1,4 

nad 6 000 do 10 000 1,6 

nad 10 000 do 25 000 2,0 

nad 25 000 do 50 000  2,5 

nad 50 000/ Františkovy Lázně, Luhačovice, 

Mariánské Lázně, Poděbrady 

3,5 

Praha 4,5 
Tab. 4.2 Základní koeficienty pro výpočet sazby daně u stavebních pozemků28 

 

Obec může obecně závaznou vyhláškou koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit 

o jednu až tři kategorie. Koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0
29

.  

4.1.2 Daň ze staveb 

Předmětem daně ze staveb jsou na území ČR stavby, pro které byl vydán kolaudační 

souhlas, nebo stavby užívané před vydáním kolaudačního souhlasu, stavby způsobilé 

k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo stavby podléhající oznámení 

stavebnímu úřadu a užívané, stavby, pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo 

kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané anebo podle dříve vydaných právních 

předpisů dokončené, byty a nebytové prostory, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. 

 Předmětem daně ze staveb nejsou stavby, v nichž jsou byty nebo samostatné nebytové 

prostory, které samy podléhají zdanění, stavby přehrad, stavby, jimiž se upravuje vodní tok, 

stavby vodovodních řádů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok 

a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby určené k předchozímu 

čištění vod před jejich vypouštěním do kanalizací, stavby na ochranu před povodněmi, stavby 

k zavlažování a odvodňování pozemků, stavby rozvodů energií a stavby sloužící veřejné 

dopravě
30

.  

4.1.2.1 Poplatníci daně  

Poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového 

prostoru. 

Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor ve vlastnictví státu, je 

poplatníkem daně organizační složka státu nebo státní organizace (zřízená podle zvláštních 

právních předpisů), právnická osoba, které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku. 

                                                 
28

 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
29

 § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
30

 § 7 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Jde-li o stavbu nebo samostatný nebytový prostor (s výjimkou stavby obytného domu) 

spravované Pozemkovým fondem ČR, Správou státních hmotných rezerv nebo převedené na 

Ministerstvo financí na základě rozhodnutí o privatizaci, které jsou pronajaty, je poplatníkem 

daně nájemce
31

.  

4.1.2.2 Osvobození od daně  

U daně ze staveb známe obdobná osvobození jako u daně z pozemků. Osvobození je 

mnohdy vázáno na splnění určitých zákonem stanovených podmínek. Obvykle nesmí 

osvobozené stavby sloužit k podnikatelským účelům. 

Zákon opět umožňuje, aby v některých případech poplatník mající nárok na osvobození 

od daně ze staveb nemusel předkládat daňové přiznání. Jde například o následující situace: 

 stavby jsou ve vlastnictví státu, 

 stavby jsou ve vlastnictví té obce (kraje), na jejímž katastrálním (obvodovém) 

území se nacházejí, 

 stavby, byty a samostatné nebytové prostory spravované Pozemkovým fondem 

ČR, 

 stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy, 

 budovy, s nimiž je příslušná hospodařit Česká konsolidační agentura atd. 

ZDNE dále umožňuje osvobodit další stavby, ale v těchto případech musí poplatník 

podat daňové přiznání, ve kterém uplatní nárok na osvobození. Osvobození jsou buď trvalá, 

nebo dočasná. Jde například o následující situace: 

 stavby jsou ve vlastnictví veřejných vysokých škol, pokud nejsou využívány 

k podnikatelské činnosti nebo pronajímány, 

 stavby sloužící školám a školským zařízením, 

 stavby sloužící výlučně k účelům zlepšení stavu životního prostředí, 

 stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazů ZTP/P apod. 

4.1.2.3 Základ daně 

Základem daně ze staveb je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m² (zastavěná 

plocha) podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. 

U stavby bez svislé nosné konstrukce se půdorysem rozumí plocha ohraničená 

průmětem obvodu stavby dotýkající se povrchu přilehlého pozemku ve vodorovné rovině. 

                                                 
31

  § 8 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
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U stavby se svislou nosnou konstrukcí se půdorysem rozumí průmět obvodového pláště 

stavby na pozemek. 

Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové 

plochy bytu nebo samostatného nebytového prostoru v m² podle stavu k 1. lednu zdaňovacího 

období, vynásobená koeficientem 1,2 (upravená podlahová plocha)
32

.  

4.1.2.4 Stanovení daně  

Základ daně ze staveb se zaokrouhluje na celé m² nahoru a daň ze staveb za jednotlivé 

stavby nebo souhrn staveb musí být zaokrouhlena na celé koruny nahoru. 

 

Daň = základ daně x sazba daně 

Druh stavby 2009 2010 

Obytný dům  1,00 Kč 2,00 Kč 

Příslušenství k obytnému domu nad 16 m² 1,00 Kč 2,00 Kč 

Rekreační stavby a rodinné domy využívané k rekreaci 3,00 Kč 6,00 Kč 

Doplňkové stavby k rekreaci 1,00 Kč 2,00 Kč 

Garáže a samostatné nebytové prostory užívané jako garáže 4,00 Kč 8,00 Kč 

Stavby a samostatné nebytové prostory užívané pro podnikatelskou 

činnost: 

- zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 

- průmysl, stavebnictví, doprava, energetika a ostatní zemědělská 

výroba 

- ostatní podnikatelská činnost 

 

 

1,00 Kč 

5,00 Kč 

 

10,00 Kč 

 

 

2,00 Kč 

10,00 Kč 

 

10,00 Kč 

Ostatní stavby 3,00 Kč 6,00 Kč 

Byty a ostatní samostatné nebytové prostory 1,00 Kč 2,00 Kč 
Tab. 4.3 Základní sazby daně ze staveb za 1 m²33 

 

Základní sazby daně za 1 m² podle tab. 4.3 (mimo bytů a ostatních samostatných 

nebytových prostorů) se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná 

plocha nadzemního podlaží přesahuje ⅔ zastavěné plochy. U staveb pro podnikatelskou 

činnost se základní sazba daně za 1 m² zvyšuje o 0,75 Kč vždy za každé další nadzemní 

podlaží
34

. 

Základní sazba daně (případně zvýšená za každé další nadzemní podlaží) se u obytných 

domů (včetně příslušenství k obytným domům nad 16 m²) a bytů a u ostatních samostatných 

nebytových prostorů násobí koeficientem dle § 11 ZDNE.  

Pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle 

posledního sčítání lidu (2001). 

                                                 
32

 § 10 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
33

 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
34

 § 11 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Počet obyvatel v obcích/obce Základní koeficient 

do 1000 1,0 

nad 1 000 do 6 000 1,4 

nad 6 000 do 10 000 1,6 

nad 10 000 do 25 000 2,0 

nad 25 000 do 50 000  2,5 

nad 50 000/ Františkovy Lázně, Luhačovice, 

Mariánské Lázně, Poděbrady 

3,5 

Praha 4,5 
     Tab. 4.4 Základní koeficienty pro výpočet sazby daně ze staveb35 

 

Obec může obecně závaznou vyhláškou koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit 

o jednu až tři kategorie. Koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.  

U některých staveb a samostatných nebytových prostorů existují další násobící 

koeficienty. Jeden z koeficientů může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou a další 

vyplývá z umístění stavby v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí. 

 

 Předmět daně ze staveb Násobící koeficienty 

Obecní NP a zóna 

I.CHKO 

Rekreační stavby a rodinné domy využívané k rekreaci 1,5 2,0 

Doplňkové stavby k rekreaci 1,5 2,0 

Stavby a samostatné nebytové prostory užívané pro 

podnikatelskou činnost 

 

1,5 

 

- 

Garáže a samostatné nebytové prostory užívané jako garáže  

1,5 

 

- 
   Tab. 4.5 Násobící koeficienty pro výpočet sazby daně ze staveb36 

 

V případě, že se v obytném domě nachází nebytový prostor sloužící k podnikatelské 

činnosti (s výjimkou zemědělské prvovýroby), pak se daň zvyšuje o 2,00 Kč za každý 1 m² 

podlahové plochy
37

.  

4.1.3 Společná ustanovení 

4.1.3.1 Místní koeficient 

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce 

stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5, kterým se vynásobí celková daňová 

povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů 

                                                 
35

 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
36

 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
37

 § 11 odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
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a za byty, s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých 

travních porostů
38

. 

4.1.3.2 Zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, na který je daň z nemovitostí vyměřována. 

Rozhodným je stav předmětu daně k 1. lednu příslušného roku. Ke změnám skutečností 

rozhodných pro daňovou povinnost, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se 

nepřihlíží. 

4.1.3.3 Daňové přiznání  

Přiznání k DNE se podává vždy místně příslušnému správci daně, jímž je ten finanční 

úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází. 

Lhůta pro podání daňového přiznání je do 31. ledna zdaňovacího období. 

V odůvodněných případech může správce daně na žádost daňového subjektu termín pro 

podání přiznání prodloužit, a to nejdéle o tři měsíce, tj. do 30. dubna zdaňovacího období. 

Podá-li ve lhůtě pro podání daňového přiznání alespoň jeden ze spoluvlastníků daňové 

přiznání pouze za svůj spoluvlastnický podíl na pozemku, který není evidován v katastru 

nemovitostí zjednodušeným způsobem a na kterém není umístěna stavba splňující podmínky 

podle § 7 ZDNE, podává daňové přiznání každý poplatník daně z tohoto pozemku 

samostatně a platí daň ve výši svého podílu na celkové dani z pozemku. Za nepřiznané 

spoluvlastnické podíly na dani z pozemku v takovém případě správce daně vyměří daň z moci 

úřední bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání jednotlivým poplatníkům ve výši 

spoluvlastnického podílu na dani z pozemku
39

.  

Novelou ZDNE
40

 bude umožněno od 01. 01. 2011 podávat také daňové přiznání za 

spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru. 

Pokud do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do 

katastru nemovitostí, nebylo rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za 

nemovitost, která byla předmětem vkladu práva vlastnického, podat daňové přiznání 

nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva 

vlastnického do katastru nemovitostí.
41

 

                                                 
38

 § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
39

  § 13a odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
40

 Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu. 
41

  § 13a odst. 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Není-li dědické řízení do 31. prosince roku, v němž poplatník zemřel, pravomocně 

ukončeno, je dědic povinen za nemovitost, která je předmětem dědického řízením, podat 

daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo 

právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení.
42

  

Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích 

zdaňovacích období. 

Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností 

rozhodných pro vyměření daně (např. změna užívání stavby, nástavba, přístavba) nebo ke 

změně v osobě poplatníka, je poplatník povinen daň v nové výši přiznat do 31. ledna 

zdaňovacího období. Změny v dani poplatník přizná podáním daňového přiznání nebo 

podáním dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém přiznání poplatník uvede jen nastalé 

změny a výpočet celkové daňové povinnosti. 

Daňové přiznání nemusí poplatník podat, pokud dojde ke změně sazeb daně, průměrné 

ceny půdy, koeficientu nebo k zániku osvobození od daně uplynutím zákonem stanovené 

lhůty.  

4.1.3.4 Vyměření daně  

DNE se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň 

vyměřována. 

Nedošlo-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, daň se vyměří ve výši 

poslední známé daňové povinnosti. 

V případech, kdy poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání, i když ve srovnání 

s předchozím zdaňovacím období dojde ke změně, vyměří se daň ve výši poslední známé 

daňové povinnosti upravené o změny a výsledek vyměření se poplatníkovi sdělí PLVY nebo 

HPS. [5] 

4.1.3.5 Placení daně  

Daň z nemovitostí je splatná u: 

a) poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných 

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

b) ostatních poplatníků ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května a do 

30. listopadu běžného zdaňovacího období. 

                                                 
42

  § 13a odst. 10 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Nepřesáhne-li roční DNE částku 5000,- Kč, je pro všechny poplatníky splatná najednou 

do 31. května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze DNE zaplatit najednou i při 

vyšší částce. 

DNE poplatník neplatí, činí-li jeho celková daňová povinnost méně než 30,- Kč. 

Jsou-li důvody pro podání daňového přiznání podle ustanovení §13a odst. 9 nebo § 13a 

odst. 10 ZDNE, je u předmětné nemovitosti daň za již uplynulé termíny splatnosti splatná ve 

lhůtě pro podání daňového přiznání. 

Činí-li celková daň z pozemků u poplatníka, který podává daňové přiznání za 

spoluvlastnický podíl na dani z pozemku podle ustanovení § 13a odst. 5 ZDNE nebo mu je 

vyměřena daň ve výši spoluvlastnického podílu na dani z pozemku z moci úřední, v obvodu 

územní působnosti jednoho správce daně méně než 50,- Kč, je jeho daňová povinnost 

u daně z pozemků (tj. celková daň z pozemků) 50,- Kč
43

.  

4.1.3.6 Obecně závazná vyhláška 

Obecně závaznou vyhlášku vydanou obcí podle ZDNE, kterou může obec stanovovat 

koeficienty nebo upravovat základní koeficienty přiřazené jednotlivým obcím podle počtu 

obyvatel, je obec povinna zaslat v jednom vyhotovení příslušnému správci daně do pěti 

kalendářních dnů ode dne nabytí její platnosti, přičemž obecně závazná vyhláška musí nabýt 

platnosti nejpozději do 1. srpna předchozího zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 

1. ledna následujícího zdaňovacího období. S výjimkou roku 2009, kdy šlo pro zdaňovací 

období roku 2010 vydat platnou obecně závaznou vyhlášku do 30. listopadu 2009 s účinností 

od 1. ledna 2010
44

 . 

4.2 Fiskální pravomoc obcí 

Nemovitosti v katastru obce jsou dostatečně stabilní, aby to obcím usnadňovalo finanční 

plánování, vzhledem k tomu, že 100% výnos daně z nemovitostí je příjmem územně 

samosprávných celků – obcí, na jejichž území se nemovitosti nacházejí. 

Obecně se dá říci, že obce jakožto jednotky územní samosprávy, mohou určitým 

způsobem zasahovat do konstrukce daně z nemovitostí, a to prostřednictvím násobících 

koeficientů, které mohou obce obecně závaznými vyhláškami upravovat.  

Již od začátku účinnosti ZDNE mají obce možnost určité fiskální pravomoci, využitím 

§ 4 odst. 5 písm. b) a § 11 odst. 3 písm. a) ZDNE a zvýšením násobícího koeficientu 

                                                 
43

 § 15 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
44

 § 16a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
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stanoveného podle počtu obyvatel podle posledního sčítání lidu u stavebních pozemků 

a obytných domů, ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, bytů 

a samostatných nebytových prostorů o jednu kategorii.  

Dále mohou obce podle § 11 odst. 3 písm. b) ZDNE stanovit obecně závaznou 

vyhláškou násobící koeficient 1,5 u jednotlivých druhů staveb užívaných pro podnikatelskou 

činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost, garáží 

vystavěných odděleně od obytných domů a staveb pro individuální rekreaci včetně staveb, 

které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám. [5] 

Větší změnu, co se týče fiskální pravomoci obce, přinesla až novela ZDNE
45

 s účinností 

od 1. ledna 2008, nicméně k její faktické realizaci mohlo dojít až od ledna 2009, a to 

s ohledem na § 16a ZDNE, podle něhož obecně závazná vyhláška vydaná obcí podle 

ustanovení § 12 ZDNE musí nabýt platnosti nejpozději do 1. srpna předchozího zdaňovacího 

období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího období (má-li obecně závazná 

vyhláška zpětnou účinnost, je neplatná).  

Uvedený § 12 ZDNE zavedl nový koeficient, tzv. místní koeficient, kterým se může 

vynásobit daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných 

nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, s výjimkou zemědělských pozemků 

uvedených v § 5 odst. 1 ZDNE. Jeden místní koeficient může obec stanovit obecně závaznou 

vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce, a to ve výši 2, 3, 4 a 5. [13] 

V celé České republice využilo možnost zvýšení příjmů výnosu z daně z nemovitostí 

pro rok 2010 prostřednictvím § 12 ZDNE, tj. zavedením místního koeficientu pouze 4,74 % 

obcí. V rámci Moravskoslezského kraje tuto možnost využilo 9,36 % obcí a v rámci místní 

působnosti Finančního úřadu ve Frýdku-Místku 21,62 % obcí, jak vyplývá z tab. 4.6.  

 Území Počet 

obcí  

Počet obcí s 

§ 12 ZDNE 

Podíl v % 

Česká republika 6 249 296 4,74 

Moravskoslezský kraj 299 28 9,36 

FÚ ve Frýdku-Místku 37 8 21,62 
 Tab. 4.6 Využití § 12 ZDNE46 

  

                                                 
45

 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
46

 Český statistický úřad. Česká republika od roku 1989 v číslech, počet obcí podle krajů k 01. 01. 2009 [online]. 

2009. [cit. 20-02-13]. Dostupný z WWW: < http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0201.pdf > a Česká daňová 

správa. Legislativa a metodika. Přehled koeficientů daně z nemovitostí k 01. 01. 2010 [online]. 2010. [cit. 

2010 02-13]. Dostupný z WWW: <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_10187.html > 

 

http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0201.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_10187.html
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4.3 Výnosy s ohledem na strukturu nemovitostí v obci 

Podle platného tiskopisu přiznání k dani z nemovitostí pro rok 2010 (tiskopis Mfin 25 

5450 vzor 10) je jednotlivým druhům nemovitostí (pozemkům a stavbám) přiděleno písmeno 

viz tab. 4.7. 

Písmeno Druh nemovitostí 

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

B Trvalý travní porost 

C Hospodářský les 

D Rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 

E Zastavěná plocha a nádvoří 

F Stavební pozemek 

G Ostatní plocha 

H Obytný dům 

I Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 

J Stavba pro individuální rekreaci včetně rodinných 

domů využívaných pro individuální rekreaci 

K Stavba plnící funkci ke stavbě pro individuální 

rekreaci 

L Garáž vystavěná odděleně od obytného domu 

M Stavba užívaná pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a 

vodní hospodářství 

N Stavba užívaná pro průmysl, stavebnictví, dopravu, 

energetiku, ostatní zemědělskou výrobu 

O Stavba pro ostatní podnikatelskou činnost 

P Ostatní stavba 

R Byt 

S Nebytový prostor užívaný pro zemědělskou 

prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 

T Nebytový prostor užívaný pro průmysl, stavebnictví, 

dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu 

U Nebytový prostor užívaný pro ostatní podnikatelskou 

činnost 

V Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 

Z Ostatní samostatný nebytový prostor 
Tab. 4.7 Písmena odpovídající jednotlivým druhům nemovitostí 

 

Obce při plánování výše výnosu daně z nemovitostí mohou využít všech možností, které 

jim nabízí současná právní úprava ZDNE. Přesto jsou do určité míry omezeny druhy 

nemovitostí, které se nacházejí na území obce.  

Obce dnes mohou od finančního úřadu získat přehled daňových povinností na svém 

území dle jednotlivých typů pozemků a staveb. 
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V následujících případech analyzuji výnosy tří obcí, které mohou obce dosáhnout při 

použití shodných koeficientů, ale každá obec má různou strukturu nemovitostí, které se na 

jejím území nacházejí. 

Pro účely analýzy pracuji se smyšlenými obcemi s názvem Jince, Sušice a Hořovice.  

Všechny tyto obce mají podle posledního sčítání lidu celkem 5 000 obyvatel, z čehož 

vyplývá, že je jim přidělen základní koeficient ve výši 1,4.  

V roce 2009 shodně dosáhly jejich výnosy daně z nemovitostí 1 000 tis. Kč.  

V grafu 4.8 je v procentech uvedeno rozložení jednotlivých druhů nemovitostí pro 

každou obec.  

Z této tabulky vyplývá, že na území obce Jince převažují stavby pro ostatní 

podnikatelskou činnost 50,1 %.  

V obci Sušice převládají zemědělské pozemky typu orná půda, chmelnice, vinice, 

zahrada a ovocný sad 46,3 %.  

A nakonec v obci Hořovice se nejvíce vyskytují hospodářské lesy 49,7 %.  
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Druhy nemovitosti v obcích

Jince Sušice Hořovice

 Graf 4.1 Struktura nemovitostí v obcích. Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Procentem dle jednotlivých druhů nemovitostí viz graf 4.1 jsem vynásobila celkový 

výnos daně z nemovitostí za rok 2009 ve výši 1 000 tis. Kč a tím jsem získala výnosy v tis. 

Kč, které připadají na jednotlivé druhy nemovitostí na území obce viz graf 4.2. 
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 Graf 4.2 Výnosy podle druhů nemovitostí za rok 2009. Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.3.1 Plánovaný výnos pro rok 2010 

Při sestavování návrhu rozpočtu se obecní zastupitelstva všech obcí rozhodla pro 

zajištění vyšších příjmů svých rozpočtů tím, že využijí možnosti v ZDNE a v červenci 2009 

obecně závaznou vyhláškou stanovila pro všechny nemovitosti na území celé obce jeden 

místní koeficient ve výši 2. Obecně závaznou vyhlášku schválilo zastupitelstvo, kterou obecní 

úřad vyvěsil na úřední desce po dobu 15 dnů. V souladu s § 16a ZDNE zaslaly obce v jednom 

vyhotovení OZV příslušnému správci daně do pěti kalendářních dnů ode dne nabytí její 

platnosti, přičemž vyhlášky byly účinné od 01. 01. 2010. 

Místní koeficient dle § 12 ZDNE se nemůže použít na pozemky orné půdy, chmelnic, 

vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých porostů. Vzhledem k této skutečnosti jsem výnosy 

zjištěné dle grafu 4.2 u druhů nemovitostí A a B viz tab. 4.7 nenásobila 2. U ostatních druhů 

nemovitostí jsem dosažené výnosy vynásobila 2 a získané hodnoty jsem sečetla, např.: 

 

 obec Jince - typ H → 27 x 2 = 54 tis. Kč. 

 

Výpočtem jsem získala výnosy daně z nemovitostí, které jednotlivé obce plánují pro rok 

2010 a zahrnou je do návrhu rozpočtu na rok 2010. Z grafu 4.3 vyplývá, že nejvyššího 

celkového výnosu daně z nemovitostí dosáhne obec Hořovice, u které převládá hospodářský 

les, kdežto obec Sušice s většinovým podílem zemědělského pozemku typu A dosáhne 
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o částku 461 tis. Kč menšího výnosu, přestože v roce 2009 byl výnos daně z nemovitostí 

u všech obcí stejný a obce zavedly místní koeficient ve stejné výši. 
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Graf 4.3 Plánovaný výnosy pro rok 2010. Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.3.2 Výnos pro rok 2010 (změna ZDNE47 + OZV) 

V druhé polovině roku 2009 byl přijat zákon, který přinesl do zdanění nemovitostí 

změny s účinností od 01. 01. 2010. Jednalo se především o zdvojnásobení pevných sazeb 

u stavebních pozemků a u staveb, s výjimkou staveb pro ostatní podnikatelskou činnost viz 

tab. 4.1 a tab. 4.3.  

Vzhledem k tomu, že obce přijaly v průběhu roku 2009 OZV, kterou stanovily místní 

koeficient ve výši 2, změna zákona zvýší plánovaný výnos daně z nemovitostí pro rok 2010.  

Jednotlivé výnosy zjištěné dle grafu 4.2 jsem kromě druhů nemovitostí A a B 

vynásobila:  

 2 – místní koeficient (OZV), 

 dále jsem ve výpočtech zohlednila zdvojnásobení příslušných sazeb u pozemků 

a staveb, toto zvýšení se netýkalo druhů nemovitostí A, B, C a O  

a dosažené hodnoty jsem sečetla, např.: 

 

 Obec Jince - typ N → 501 x 2 x 2 = 2 004 tis. Kč, 

                                                 
47

 Zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu 

České republiky na rok 2010. 
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 Obec Sušice - typ L → 18 x 2 x 2 = 72 tis. Kč, 

 Obec Hořovice - typ C → 497 x 2 = 994 tis. Kč. 

 

Výpočtem jsem získala výnosy daně z nemovitostí podle jednotlivých obcí pro rok 

2010, na které má vliv přijetí novely ZDNE. Plánované výnosy daně z nemovitostí se všem 

obcím zvýšily viz graf 4.4.  

Nejvyššího výnosu může dosáhnout obec Jince, a to ve výši 3 205 tis. Kč, což je 

o 1 232 tis. Kč více než obec plánovala ve svém návrhu rozpočtu, a to z důvodu toho, že na 

jejím území převládají výnosy ze staveb užívaných pro podnikatelskou činnost (průmysl, 

stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba). Na tento druh nemovitostí se 

vztahuje zdvojnásobení sazby.  

V tomto případě obec Hořovice nedosáhne nejvyššího výnosu daně z nemovitostí, 

protože v obci převládají hospodářské lesy a tohoto druhu nemovitostí se zdvojnásobení sazby 

daně z pozemků netýká.  

Obec Sušice s převládajícím podílem zemědělského pozemku typu A na výnosech 

z daně z nemovitostí dosáhne opět nejnižšího výnosu pro rok 2010, rozdíl ve výnosech mezi 

obcemi Jince a Sušice je 923 tis. Kč. 
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Graf 4.4 Výnos pro rok 2010 s ohledem na změnu zákona. Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.3.3 Výnos pro rok 2010 (změna zákona a zrušení OZV) 

Přijetím novely ZDNE s účinností od 01. 01. 2010 došlo k automatickému 

zdvojnásobení daně z nemovitostí především u stavebních pozemků a u staveb, s výjimkou 

staveb pro ostatní podnikatelskou činnost.  

Neočekávanou změnou ZDNE se obecní zastupitelstva dostala do složité situace. 

Zdvojnásobení většiny sazeb daně z nemovitostí jim na jedené straně přinese v roce 2010 

vyšší příjmy do rozpočtu obce, než plánovaly, na druhé straně by to znamenalo skokové 

(čtyřnásobné) zvýšení daňové zátěže občanů a firem v dané obci, a to z důvodu přijetí OZV, 

kterou obce zavedly místní koeficient ve výši 2.  

Vzhledem ke skutečnosti, že od 01. 01. 2010 se zákonem
48

 zvýšily i další daně, např. 

základní i snížená sazba DPH, spotřební daň z benzinu, nafty, cigaret i alkoholu, rozhodly se 

obce k občanům a firmám zachovat šetrněji a na zákonné zvýšení daně z nemovitostí 

reagovaly úpravou svého koeficientu.  

Pro zdaňovací období roku 2010 bylo obcím umožněno vydat, změnit nebo zrušit OZV 

v pozdějším termínu, a to do 30. listopadu 2009
49

. I v tomto případě však musela vyhláška 

nabýt účinnosti nejpozději od 1. ledna 2010.   

Obecní zastupitelstva vydala OZV, ve které místní koeficient zrušila. Výše uvedená 

změna má však dopad na plánovaný výnos daně z nemovitostí pro rok 2010.  

U jednotlivých výnosů zjištěných dle grafu 4.2 jsem zohlednila pouze zdvojnásobení 

příslušných sazeb u pozemků a staveb, které vyplývají z novely ZDNE, s výjimkou druhů 

nemovitostí A, B, C a O, kterých se zvýšení netýkalo a získané hodnoty jsem sečetla, např.:  

 

 Obec Jince - typ H → 27 x 2 = 54 tis. Kč, 

 Obec Sušice - typ H → 115 x 2 = 230 tis. Kč, 

 Obec Hořovice - typ H → 62 x 2 = 124 tis. Kč. 

 

Výpočtem jsem získala předpokládané výnosy daně z nemovitostí podle jednotlivých 

obcí pro rok 2010. Tyto výnosy jsou u všech obcí jsou nižší než výnosy, které jednotlivá 

obecní zastupitelstva pro rok 2010 plánovala viz graf 4.5.  

                                                 
48

 Zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu 

České republiky na rok 2010. 
49

 § 16a odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

 47  

Snížení plánovaných výnosů je způsobeno tím, že na území všech obcí se nacházejí 

nemovitosti druhu C a O. Na tyto druhy nemovitostí se vztahuje § 12 ZDNE, tzn. místním 

koeficientem se násobí daňová povinnost poplatníka za tento druh nemovitostí, naproti tomu 

však novelou ZDNE od 01. 01. 2010 nedochází ke zdvojnásobení sazeb daně za tyto druhy 

nemovitostí.  

Nejvyššího propadu výnosu daně z nemovitostí pro rok 2010 ve výši 572 tis. Kč oproti 

plánovanému výnosu dosáhla obec Hořovice a to z důvodu toho, že na jejím území výnosy 

z hospodářských lesů (C) a ze staveb užívaných pro podnikatelskou činnost (O - průmysl, 

stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba) představují 57,2 % celkových 

daňových příjmů za daň z nemovitostí viz graf 4.1. 
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 Graf 4.5 Výnos pro rok 2010 (změna zákona a zrušení OZV). Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.3.4 Výnos pro rok 2010 (změna zákona + změna OZV – koeficient 1,5) 

Rozhodnutím obecních zastupitelstev o vydání OZV, ve které místní koeficient zrušila, 

má však negativní dopad na plánované výnosy daně z nemovitostí pro rok 2010. Nižší příjmy 

mohou mít negativní dopad na poskytování veřejných služeb hrazených z rozpočtu obce, jako 

jsou infrastruktura, veřejné osvětlení, požární ochrana apod., které přinášejí vlastníkům 

nemovitostí jistý užitek. Zastupitelstva se rozhodla, z důvodu zabránění snížení plánovaných 

daňových příjmů z daně z nemovitostí, že ve vydaných OZV sice zruší místní koeficient, ale 

zároveň zavedou násobící koeficient 1,5 podle § 11 odst. 3 písm. b) ZDNE na stavby garáží 
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vystavěných odděleně od obytných domů, stavby pro individuální rekreaci a rodinných domů 

využívaných pro individuální rekreaci, včetně staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto 

stavbám a na stavby užívané pro podnikatelskou činnost. 

Zavedení koeficientu 1,5 nebude zatěžovat občany obce v takové míře, jako by to bylo 

v případě ponechání místního koeficientu ve výši 2 vzhledem k tomu, že se tímto 

koeficientem zvýší pouze daň ze staveb garáží vystavěných odděleně od obytných domů. 

Vyšší daňovou zátěž pocítí osoby vlastnící stavby, které užívají pro podnikatelskou činnost. 

Zaplacenou daň z nemovitostí si však mohou odečíst od základu daně pro stanovení daně 

z příjmů
50

. 

U výnosů zjištěných dle grafu 4.2 jsem zohlednila zdvojnásobení příslušných sazeb 

u pozemků a staveb (ze zákona), druhy nemovitostí J, K, L, M, N, O jsem ještě vynásobila 1,5 

(koeficient dle OZV) a vypočtené hodnoty jsem sečetla, např.: 

 

 Obec Jince - typ L → 4 x 2 x 1,5 = 12 tis. Kč, 

 Obec Sušice - typ O → 92 x 1,5 = 138 tis. Kč, 

 Obec Hořovice - typ N → 9 x 2 x 1,5 = 27 tis. Kč. 

 

Výpočtem jsem získala předpokládané výnosy daně z nemovitostí podle jednotlivých 

obcí pro rok 2010, na které má vliv změna ZDNE a přijetí OZV se zavedením koeficientu 1,5.  

Uvedenou úpravou obce Jince a Sušice dosáhnou vyšších výnosů z daně z nemovitostí, 

než které obce plánovaly pro rok 2010, ale výnosy obec Hořovice budou oproti plánovaným 

výnosům znovu nižší viz graf 4.6  

I když obec Hořovice zavede koeficient 1,5 místo plánovaného místního koeficientu, 

obdrží nižší výnosy, a to zase z důvodu struktury druhů nemovitostí, které se nacházejí na 

celém území obce. V obci převládají hospodářské lesy (49,7 %) viz graf 4.1, na které se však 

nevztahuje zdvojnásobení sazeb dle od 01. 01. 2010 a ani koeficient dle § 11 odst. 3 písm. b) 

ZDNE.  

                                                 
50

 § 24 odst. 2 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Graf 4.6 Výnos pro rok 2010 (změna zákona + změna OZV – koeficient 1,5). Zdroj: Vlastní zpracování.  

 

4.3.5 Maximální výnos pro rok 2010 (změna zákona + všechny 

koeficienty) 

V této analýze se zaměřuji na maximálně možný daňový příjem z daně z nemovitostí 

pro rok 2010, který mohou jednotlivé obce dosáhnout. Prioritou obecního zastupitelstva při 

rozhodování o vydání obecně závazné vyhlášky byl pouze maximální výnos daně 

z nemovitostí bez ohledu na zvýšenou daňovou zátěž pro občany a firmy dané obce.  

Jediným záměrem obce je získání většího množství peněz do obecního rozpočtu pro 

zajištění potřebných příjmů pro financování infrastruktury, např. prodloužení chodníku, 

výstavba kanalizace nebo zajištění dodatečného autobusového spoje a dalších veřejných 

statků, které vylepší podmínky v obci. Zavedením všech možných koeficientů by se zvýšil 

příjem pro rok 2010 oproti roku 2009 několikanásobně. Vyšší příjmy také pokryjí výdaje na 

činnosti, které musí územně samosprávný celek v rámci své působnosti vykonávat.  

U jednotlivých výnosů zjištěných dle grafu 4.2 jsem zohlednila zdvojnásobení 

příslušných sazeb u pozemků a staveb (ze zákona) a níže uvedené druhy nemovitostí jsem 

ještě vynásobila následujícími koeficienty (OZV): 
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 F, H, I a R – 1,143 vyplývající z možnosti zvýšit koeficienty přiřazené obcím podle 

posledního sčítání lidu o jednu kategorii
51

 z 1,4 na 1,6. Násobící koeficient 1,143 jsem 

získala vydělením čísla 1,6 číslem 1,4 se zaokrouhlením na tři desetinná místa; 

 J, K, L, M, N a O – 1,5 dle § 11 odst. 3 písm. b) ZDNE; 

 C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P a R – 5 místní koeficient dle § 12 ZDNE. 

 

Vypočtené hodnoty jsem sečetla, např.: 

 obec Jince - typ L → 4 x 2 x 1,5 x 5 = 60 tis. Kč, 

 obec Sušice - typ H → 115 x 2 x 1,143 x 5 = 1 314,45 tis. Kč, 

 obec Hořovice - typ C → 497 x 5 = 2 486 tis. Kč. 

 

Výpočtem jsem získala maximálně možné výnosy daně z nemovitostí podle 

jednotlivých obcí pro rok 2010, které mohou obce dosáhnout v případě, že by obecní 

zastupitelstvo ve vydané OZV zohlednilo veškeré možnosti, které obci pro zvýšení výnosu 

daně z nemovitostí dává ZDNE.  

Opět se do maximálního dosaženého výnosu u jednotlivých obcí projevila struktura 

druhů nemovitostí, které se nacházejí na území celé obce, tzn. zda se na území obce nacházejí 

ve větší míře pozemky a stavby, u nichž se zdvojnásobila sazba daně změnou ZDNE 

a u kterých se daňová povinnost může zvýšit násobícími koeficienty. U všech obcí došlo 

samozřejmě ke zvýšení daňových příjmů z daně z nemovitostí pro rok 2010 oproti roku 2009 

viz graf 4.7.  

Obec Jince dosáhla největšího nárůstu příjmů, využitím všech možností by v roce 2010 

obec získala jedenáctkrát vyšší příjmy do rozpočtu obce oproti roku 2009. Na rozdíl od toho 

by se příjmy obce Sušice pro rok 2010 zvýšily pouze šestkrát oproti roku 2009.  

Příčinou je zase skutečnost, že u obce Jince převládají výnosy z pozemků a staveb, které 

byly násobeny minimálně jedním koeficientem (97,2 %), ve většině případů dvěma 

koeficienty (95,7 % výnosu) viz graf 4.8, kdežto u obce Sušice výnosy z pozemků, u nichž se 

ani z jednoho důvodu (změna zákona nebo OZV) výnos nezvyšoval, představují 48,2 % 

z celkových příjmů z daně z nemovitostí viz graf 4.1.  

                                                 
51

 § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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 Graf 4.7 Maximální výnos pro rok 2010 (změna zákona + všechny koeficienty). Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.3.6 Neplánované snížení výnosu daně z nemovitostí 

Obecně se dá říci, že vzhledem k tomu, že nemovitosti v katastru obce jsou dostatečně 

stabilní a 100%výnos daně z nemovitostí je příjmem rozpočtu obce, usnadňuje to obcím 

finanční plánování. 

Podle aktuální judikatury
52

 stavby bez svislých nosných konstrukcí (povrchy pozemků, 

které byly zhodnoceny, např. zámkovou dlažbou, asfaltovou, prodejní nebo výstavní 

plochou), které nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí a jsou součástí pozemku, je 

možné považovat za stavby, pokud lze tuto stavbu posoudit jako samostatnou věc, v případě, 

že důkazy jsou nedostačující, jedná se o předmět daně z pozemků. 

V současné době podávají osoby v souladu se zákonem
53

 dodatečná daňová přiznání 

k dani z nemovitostí na nižší daňové povinnosti, ve kterých zohledňují překlasifikování 

vybraných plošných staveb na pozemky.  

Vlivem přehodnocování případů zdanění plošných staveb dochází u obcí, v jejichž 

územní působnosti se nacházejí průmyslové areály, k neplánovanému snížení daňových 

příjmů z daně z nemovitostí a v některých případech i ke vzniku nákladů vyvolaných 

                                                 
52

 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 5 Afs 24/2008 – 63 ze dne 25. září 2008. 
53

 § 46 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
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kompenzaci úbytku těchto daňových příjmů. Propad výnosu daně z nemovitostí je v mil. Kč. 

U některých obcí může tento propad daňových příjmů z daně z nemovitostí představovat 

i celý výnos daně z nemovitostí pro rok 2010. 

4.3.7 Návrh na optimalizaci výnosu 

V poslední analýze se zaměřuji na daňový příjem, kterého by jednotlivé obce mohly, dle 

mého názoru, dosáhnout při optimalizaci výnosu daně z nemovitostí. V praxi jsem se setkala 

s tím, že obec při rozhodování o tom, jaké koeficienty použije, vždy bere ohled na občany 

obce (na jedné straně chce dosáhnout vyššího výnosu, na druhé straně si zastupitelé nechtějí 

rozhněvat občany s ohledem na blížící se volby do obecního zastupitelstva). Z tohoto důvodu 

jsem při optimalizaci výnosu pro jednotlivé obce nepoužila všechny možné koeficienty pro 

všechny druhy nemovitostí, nebo jsem naopak koeficient o jednu kategorii snížila.  

U jednotlivých výnosů zjištěných dle grafu 4.1 jsem zohlednila zdvojnásobení 

příslušných sazeb u pozemků a staveb (ze zákona) a níže uvedené druhy nemovitostí jsem 

ještě vynásobila následujícími koeficienty: 

Obec Sušice 

 F, H, I a R – 0,7143 vyplývajícím z možnosti snížit koeficienty přiřazené obcím podle 

posledního sčítání lidu o kategorii
54

 z 1,4 na 1,0. Násobící koeficient 0,7143 jsem 

získala vydělením čísla 1,0 číslem 1,4 se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa; 

 M, N a O – 1,5 dle § 11 odst. 3 písm. b) ZDNE; 

 C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P a R – 5, místní koeficient dle § 12 ZDNE. 

Obec Jince 

 M, N a O – 1,5 dle § 11 odst. 3 písm. b) ZDNE; 

 C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P a R – 3, místní koeficient dle § 12 ZDNE. 

Obec Hořovice 

 F, H, I a R – 0,7143 vyplývajícím z možnosti snížit koeficienty přiřazené obcím podle 

posledního sčítání lidu o jednu kategorii
55

 z 1,4 na 1,0. Násobící koeficient 0,7143 

jsem získala vydělením čísla 1,0 číslem 1,4 se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa; 

 J, K, M, N a O – 1,5 dle § 11 odst. 3 písm. b) ZDNE; 

 C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P a R – 4, místní koeficient dle § 12 ZDNE. 

 

                                                 
54

 § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů. 
55

 § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Opět se u dosaženého výnosu v jednotlivých obcích projevila struktura druhů 

nemovitostí. Ve všech obcích jsem se snažila daňovou zátěž přenést na stavby užívané pro 

podnikatelskou činnost a v obci Hořovice také na vlastníky staveb pro individuální rekreaci 

a hospodářských lesů (předpokládám, že většinu hospodářských lesů mají ve svém vlastnictví 

Lesy ČR s. p.).  V obci Sušice, s převládajícím podílem zemědělských pozemků, vyšší daňové 

příjmy z daně z nemovitostí budou znamenat skokové zvýšení daňové zátěže občanů obce. 

Z tohoto důvodu si myslím, že obecní zastupitelstvo by mohlo rozhodnout o tom, že občané 

nebudou platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Navrhovaný optimální výnos daně z nemovitostí je uveden v grafu 4.8. 
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Graf 4.8 Návrh na optimalizaci výnosu. Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.3.8 Návrh řešení 

V celé ČR využilo možnost pro zvýšení výnosu daně z nemovitostí pro rok 2010 

prostřednictvím místního koeficientu pouze 4,74 % obcí, což je dle mého názoru poměrně 

málo. Proto bych odstranila zásadní nevýhodu místního koeficientu, která spočívá v tom, že 

tento koeficient je stanoven pro všechny nemovitostí (s výjimkou zemědělských pozemků), 

které jsou předmětem zdanění na celém území obce, tak, že bych umožnila stanovit různou 

výši koeficientu pro různé druhy nemovitostí.  

Obce by určitě přivítaly možnost stanovit místní koeficient pro různé druhy nemovitostí 

v různé výši tak, aby dosáhly vyšších výnosu daně z nemovitostí a přenesly vyšší daňovou 

zátěž od občanů dané obce na vlastníky staveb, které nejsou užívány pro bydlení, především 
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na stavby pro podnikatelské účely. Pro majitele těchto staveb je daň z nemovitosti nákladovou 

položkou a k tomu mohou obce připočítat také ekologickou zátěž způsobenou průmyslovými 

podniky, tj. především hluk, prach, zvýšená nákladní doprava, úbytek zeleně atd. Příklad 

možného stanovení místního koeficientu je uveden v tab. 4.8. 

 

Druh nemovitostí Místní 

koeficient 

 F, H, I, M, R, S 2 

C, D, E, G, P 3 

J, K, L, V 4 

N, O, T, U, Z 5 
       Tab. 4.16 Návrh na stanovení výše koeficientu. Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Dále z důvodu zabránění snižování příjmů z daně z nemovitostí, které vznikají 

přehodnocováním případů zdanění plošných staveb, by dle mého názoru, mělo dojít k úpravě 

stávajícího znění ZDNE. Změnou právní úpravy bych zavedla nový druh pozemku - zpevněné 

plochy užívané pro podnikání, pro který by byla zvláštní sazba daně. Úroveň této sazby 

za 1 m
2 

by měla dosahovat alespoň výše sazby daně z podnikatelských staveb platné pro rok 

2009 v částce 5 Kč za 1 m
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 55  

5 Závěr 

Diplomová práce analyzuje daňové příjmy plynoucí do rozpočtu obcí na základě zákona 

o rozpočtovém určení daní z výnosu daně z nemovitostí. Tato práce je rozdělena do pěti 

kapitol. Po krátkém úvodu, kde jsem specifikovala problematiku, kterou jsem se chtěla 

zabývat, následuje druhá kapitola. 

V této kapitole jsem se zabývala veřejnými financemi, veřejnými rozpočty, veřejnými 

příjmy a výdaji. Veřejné finance jsou finanční vztahy a operace, vznikající v souvislosti 

s tvorbou, rozdělováním a užitím peněžních fondů. Veřejné finance v sobě obsahují i fiskální 

nástroje realizace veřejné politiky. Veřejné rozpočty zabezpečují tvorbu, rozdělování, užití a 

kontrolu jednotlivých finančních prostředků, které se používají na financování veřejné správy 

a ostatních resortů veřejného sektoru. Veřejné příjmy můžeme definovat jako zdroj krytí 

veřejných výdajů. V případě politiky sestavování vyrovnaného rozpočtu představují veřejné 

příjmy, tzv. rozpočtové omezení. Rozhodující část příjmů veřejných rozpočtů představují 

daňové příjmy. Veřejnými výdaji se rozumí výdaje na zabezpečování veřejných statků pro 

obyvatelstvo, profinancování státních aktivit (hospodářských, politických a sociálních) apod. 

V současné době více než 70 % celkových rozpočtovaných výdajů státního rozpočtu ČR tvoří, 

tzv. mandatorní výdaje (výdaje podložené zákonnou úpravou). 

Další kapitola je zaměřena na rozpočtový proces obce včetně zásad a jednotlivých etap 

a na příjmy rozpočtu obce jako základního zdroje financování výdajů veřejného sektoru. 

Finanční hospodaření obce se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. 

Rozpočet představuje bilanci příjmů a výdajů obce v daném roce. Mezi zásady uplatňované 

při řízení rozpočtového procesu patří zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu, účelovosti, 

úplnosti a jednotnosti rozpočtu, dlouhodobé vyrovnanosti, publicity a zásada každoročního 

sestavování a schvalování rozpočtu. K etapám rozpočtového procesu na úrovni obce patří 

návrh rozpočtu, schválení rozpočtu, plnění rozpočtu a kontrola rozpočtu. Příjmy rozpočtu 

obce jsou různorodé. Daňové příjmy tvoří největší podíl na celkových příjmech rozpočtu 

obce. Daňové příjmy rozpočtu obce zahrnují svěřené daně, jejichž celý výnos plyne do 

rozpočtu obce. Takovou daní je i daň z nemovitostí. Dále to jsou sdílené daně, jejichž výnosy 

se rozdělují předem stanoveným způsobem mezi jednotlivé rozpočty na všech úrovních, 

a dále místní a správní poplatky.  

Ve čtvrté kapitole se zabývám fiskální pravomocí obcí a provádím analýzy celkových 

výnosů daně z nemovitostí a zjišťuji, do jaké míry struktura nemovitostí na území obce může 

ovlivnit výši výnosu.  
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Obecně se dá říci, že obce, jakožto jednotky územní samosprávy, mohou určitým 

způsobem zasahovat do konstrukce daně z nemovitostí, a to prostřednictvím násobících 

koeficientů, které mohou obce obecně závaznými vyhláškami upravovat. Obce dnes mohou 

od finančních úřadů získat přehled daňových povinností na svém území dle jednotlivých typů 

pozemků a staveb. 

Na názorných příkladech analyzuji výnosy tří obcí, které mohou obce dosáhnout při 

použití shodných koeficientů, ale každá obec má různou strukturu nemovitostí, které se na 

jejím území nacházejí. Na území obce Jince převažují stavby pro ostatní podnikatelskou 

činnost, v obci Sušice to jsou zemědělské pozemky a v obci Hořovice se nejvíce vyskytují 

hospodářské lesy. Výchozím údajem je výnos daně z nemovitostí ve výši 1 000 tis. Kč 

dosažený v roce 2009.  

V první analýze jsem zjistila, že v případě, že obce OZV stanoví místní koeficient ve 

výši 2, dosáhnou obce Hořovice a Jince vyššího výnosu daně z nemovitostí než obec Sušice, 

protože místní koeficient se nemůže použít na zemědělské pozemky, které ale u obce Sušice 

převládají.  

Pokud se do výnosu daně z nemovitostí zohlednila OZV a také změna ZDNE, kterou 

došlo ke zdvojnásobení příslušných sazeb u pozemků a staveb, rozdíly ve výnosech daně 

z nemovitostí se u jednotlivých obcí zvýšily. Nejnižšího výnosu opět dosáhla obce Sušice, 

protože místní koeficient ani zvýšení DNE ze zákona se netýkalo druhů nemovitostí, které se 

nacházejí na území obce. Nižší výnos u obce Hořovice je způsoben tím, že sice OZV se 

vztahuje na hospodářské lesy, ale u těchto lesů nedošlo ke zdvojnásobení sazby podle ZDNE.  

V jedné z analýz jsem se zaměřila na maximálně možný daňový příjem z daně 

z nemovitostí, který mohou jednotlivé obce dosáhnout při využití všech koeficientů a také 

změny ZDNE. Výpočtem jsem zjistila, že obec Jince by v tomto případě dosáhla až 

dvojnásobně vyššího výnosu daně z nemovitostí než obec Sušice. 

I když všechny obce v roce 2009 obdržely stejný výnos daně z nemovitostí, jak 

v případě dopadu změny ZDNE od 01. 01. 2010, tak v případě stanovení jakékoliv stejného 

koeficientu OZV, budou v roce 2010 jejich výnosy daně z nemovitostí vždy rozdílné, což 

právě způsobuje struktura nemovitostí na území obce. S ohledem na tuto skutečnost, musí 

obce stanovit různé koeficienty, aby dosáhly podobných nebo shodných výnosů daně 

z nemovitostí. To bude znamenat různou daňovou zátěž pro občany a firmy v jednotlivých 

obcích.  

Myslím si, že k lepší optimalizaci výnosu daně z nemovitostí by přispělo, kdyby obce 

mohly stanovit místní koeficient pro různé druhy nemovitostí v různé výši.  
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Vzhledem k tomu, že nemovitostí v katastru obce jsou dostatečně stabilní, usnadňuje 

tento předpokládaný výnos daně z nemovitostí obcím finanční plánování. Z důvodu podávání 

dodatečných daňových přiznání na nižší daňové povinnosti, ve kterých jsou zohledňovány, 

tzv. plošné stavby, může ale docházet k neplánovanému snížení příjmů z daně z nemovitostí, 

což obcím působí nemalé potíže a nutí je k odkládání investičních akcí, které chtěly 

financovat z výnosu daně z nemovitostí. 

Dle mého názoru by tento problém mohla odstranit změna ZDNE, která by obsahovala 

zavedení další sazby daně u pozemků - zpevněné plochy užívané pro podnikání. Úroveň této 

nové sazby za 1 m
2
 by měla dosahovat alespoň výše sazby daně z podnikatelských staveb 

platné pro rok 2009 v částce 5 Kč za 1 m
2
. 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, do jaké míry struktura nemovitostí na území obce 

může ovlivnit celkový výnos daně z nemovitostí. Na názorných příkladech jsem se chtěla 

věnovat srovnání daňových příjmů z daně z nemovitostí při použití různých násobících 

koeficientů, kterých jednotlivé obce mohou dosáhnout v roce 2010 oproti roku 2009 a zaměřit 

se na důvody rozdílů ve výnosech daně z nemovitostí. Myslím si, že mnou určený cíl se mi 

podařilo naplnit a tato práce také může být nápomocná obcím při optimalizaci výnosu daně 

z nemovitostí.  
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