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1. ÚVOD 
 

 

 „ Nic není na světě jistého, jen smrt a daně.“  Tato slova pronesl před více neţ dvěma 

sty lety významný politik a vynálezce, Benjamin Franklin. 

 Vznik daní je spojen se vznikem státu. Stát je organizované uskupení, které slouţí 

široké veřejnosti a jak bývá obvyklé, ţádná sluţba není zadarmo. S rozvojem států rostly 

poţadavky na veřejné sluţby, které musely být hrazeny z veřejných financí. Objevuje se 

termín „zdanění“ – předmět mnoha diskusí a politických rozepří, jeţ provází lidstvo  

od nepaměti.  

 Tématem této bakalářské práce je daňová soustava České republiky a právě daně, 

jejichţ pomocí je zabezpečena funkčnost veřejného sektoru. Hlavním úkolem daní je zajistit 

příjmy do státního rozpočtu a rozpočtu jednotlivých stupňů územní samosprávy. Daně 

přispívají k provádění zamýšlené fiskální politiky státu. 

 Státní fiskální politika bezprostředně působí na veřejné finance, jeţ směřují  

do veřejného sektoru. Cílem zásahů státu do ekonomiky je snaha o spravedlivější rozdělení 

důchodů a bohatství, zajištění vysoké zaměstnanosti, přiměřenou stabilitu cen a přiměřenou 

míru ekonomického růstu.
1
  

 Nejvýznamnějším nástrojem veřejné ekonomiky jsou veřejné finance, s nimiţ 

hospodaří všechny jednotlivé územní samosprávy. Jejich úkolem je zabezpečování veřejných 

statků, jeţ slouţí veřejnému zájmu. Rozhodnutí není vţdy jednoduché. Zejména v obci či 

menším městě mohou občané kontrolovat rozsah a kvalitu veřejných statků, posoudit svůj 

uţitek. To se poté následně pozitivně projevuje v úrovni hospodaření. Veřejné finance 

zahrnují peněţní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a uţití peněz 

patřící občanům, veřejnoprávním orgánům a organizacím, které s penězi občanů (daňových 

poplatníků) nakládají a spravují je. 

 Součástí fiskální politiky státu je politika daňová, jejíţ nástroje jsou vyuţívány 

k ovlivňování ekonomických a sociálních procesů ve společnosti. Směr jejího působení je dán 

jednak úlohou státu v ekonomice a jednak hlavními principy a záměry hospodářské a sociální 

politiky. Základním účelem daňové politiky je přispívat k plnění cílů hospodářské politiky, 

zejména přispívat k zajištění růstu hrubého národního produktu, plné zaměstnanosti, 

ke stabilitě cen a rovnováze vnějších vztahů. 

                                                 
1
 Podle: NOVOTNÝ, J. (1999), str. 4. 



 

 - 3 - 

 Velikost státního rozpočtu je tedy odvozována zejména od daní daňové soustavy. 

Daně a zejména daň z přidané hodnoty, spotřební daně se vyvíjejí podle růstu ekonomiky.            

Na velikost daňových příjmů pak působí další faktory, jako jsou změny v sazbách, daňové 

úlevy, daňové nedoplatky, změny v rozpočtovém určení daní apod.   

 Státní rozpočet představuje centralizovaný peněţní fond, který hospodaří především 

na principech nedobrovolnosti, neekvivalence a nenávratnosti. Struktura příjmů a výdajů 

státního rozpočtu je široká. K její přehlednosti je zavedena rozpočtová skladba, která se 

pouţívá pro všechny veřejné rozpočty. Poţadavky ze strany subjektů, které pouţívají 

prostředky státního rozpočtu (správců kapitol) jsou vţdy na počátku návrhu rozpočtu značně 

vyšší, neţ jsou moţnosti zdrojů státního rozpočtu. Pro toto slaďování jiţ v počátečních fázích 

návrhu rozpočtu zpracovává ministerstvo financí pokyny pro jednotlivé správce kapitol, jak 

přistupovat k návrhu rozpočtu. Jde např. o vymezení předpokládané inflace, růstu mezd, 

priority apod.  

 V ČR je při zdaňování uplatňováno 6 daní a 3 energetické daně. Do státního rozpočtu 

jsou však zařazeny jen příjmy ze čtyř daní. Není zde zařazena silniční daň a daň 

z nemovitostí, protoţe výnosy těchto dvou daní jsou určeny do jiných veřejných rozpočtů. 

Daň z nemovitostí je příjmem rozpočtů obcí a silniční daň je příjmem Státního fondu 

dopravní infrastruktury. Daňové výnosy z výše uvedených čtyř daní a daní energetických, 

(kromě trojdaně) jsou rozdělovány mezi státní rozpočet, rozpočty územních samosprávných 

celků a státní fondy. 

 K příjmové stránce patří i strana výdajová. Ve výdajích státního rozpočtu hrají 

důleţitou roli mandatorní výdaje. Jsou to výdaje ze státního rozpočtu, které na základě zákonů 

čerpají ze státního rozpočtu prostředky, dle podmínek stanovených těmito zákony. V rámci 

státního rozpočtu neexistuje moţnost, jak ovlivnit velikost potřeb těchto výdajů ze státního 

rozpočtu, aniţ by se změnily příslušné zákony. K těmto mandatorním výdajům státního 

rozpočtu patří především výdaje na důchody a sociální dávky, ale i platy státních 

zaměstnanců. Podíl mandatorních výdajů ve státním rozpočtu ČR představuje aţ 80 % výdajů. 

Tyto mandatorní výdaje tak výrazně omezují vlastní rozhodování o státním rozpočtu.  

 Cílem bakalářské práce je zmapování daňových příjmů u vybrané obce, jejich vývoj  

a výše v delším časovém období. Bude sledována návaznost změn v rozpočtovém určení daní 

na změnu příjmové oblasti dané obce s vyuţitím metod teoretického vědeckého postupu – 

explanační typ. Z hlediska obecnosti zadaného tématu bude převáţně uplatněna metoda 

analýzy a následně metoda komparace tak, aby získané poznatky jednoznačně formulovaly 

vliv změn . 
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 Vybranou obcí je obec Lipová-lázně s 2 519 trvale ţijícími obyvateli. Obec se nachází 

v olomouckém kraji, v okrese Jeseník a rozkládá se na katastrální výměře  4 436,56 ha. 

 Cílem není detailní charakteristika a analýza příjmů obce v dlouhém časovém období, 

ani komparace s jinými obcemi v ČR, nebo v zahraničí. 

 V bakalářské práci bude posuzováno období v letech 2004-2008. 

 Veškeré údaje v této práci jsou vztaţeny k  legislativě platné k 31.12.2009. 

 

2. DAŇOVÁ SOUSTAVA V ČESKÉ REPUBLICE 
 

 Kapitola obsahuje stručnou historii daní, jejich vývoj a úlohu. Podává ucelený pohled 

na daně z hlediska jejich třídění a vymezuje pojem fiskální decentralizace. 

 

 

2.1 Historie daní  
 

 Pravděpodobně prvními daňovými poplatníky byli obyvatelé antického Řecka a Říma, 

i kdyţ jejich peněţní a později naturální platby měly spíše nahodilý charakter, stejně jako  

na počátku feudalismu. Jiţ Tomáš Akvinský ve svých ekonomických spisech poukazoval  

na spravedlivost daní, jejich ekvivalentnost vůči prospěchu občana. Zde se poplatník poprvé 

setkává s daní z prodeje (akcízy)  a  s přímou daní, tj. daní z hlavy, z majetku nebo z hrubého 

výnosu. 

 Teprve počátkem 18. století
2
 je moţné poprvé hovořit o uceleném systematickém 

přístupu k daňové teorii. Na počátku stáli francouzští fyziokraté. Jedním z jejich 

nejvýznamnějších představitelů a zakladatelem ekonomie jako vědy byl Francois Quesnay, 

Adam Smith a David Ricardo. Přístupy k daním byly ovlivněny zejména teorií přirozených 

práv, podle níţ má kaţdý jedinec svá přirozená práva.  

 Za zakladatele moderní klasické politické národohospodářské ekonomie je povaţován 

ekonom a filosof Adam Smith. Jeho učení vychází z laíssez fair (nechat věcem volný průběh), 

vystupuje proti merkantilismu, proti státnímu zasahování do ekonomiky, klade důraz  

na svobodu jednotlivce.  

                                                 
2
Podle: STEJSKAL, J. (2008), str. 18.  
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 Adam Smith zformuloval pro daňovou teorii velmi důleţité čtyři daňové kánony, které 

by daně měly splňovat a jeţ se staly základem pro vymezení daňových principů: 

 

1. daňová spravedlnost - respektovat schopnost platit daň podle výše majetku, resp. 

 důchodu poplatníka; 

2. určitost zdanění - daň by měla být přesně stanovena a současně by měly být 

 stanoveny způsoby a lhůty placení, coţ by mělo chránit poplatníka před zvůlí státu; 

3. pohodlnost placení - daň by měla být vybírána tehdy a takovým způsobem, kdy  

to nejlépe vyhovuje poplatníkovi (aby výběr daně poplatníka nepoškodil); 

4. úspornost (efektivnost) - minimalizovat náklady na správu daní. 

 

 V období počátku novověku se daně stávají rozhodujícím příjmem státu a jsou určeny 

na úhradu veřejných potřeb. V čele příjmového hospodářství státu stojí cla a akcízy. Začíná se 

rozvíjet daňová teorie, vznikají ucelené daňové soustavy, jejichţ součástí jsou daně přímé 

a nepřímé. Přímé zdanění je tvořeno soustavou výnosových daní a důchodovými daněmi.  

 V období mezi světovými válkami jsou kladeny značně vyšší nároky na výdaje státní 

pokladny na vybudování válkou zničeného hospodářství, a proto dochází k nárůstu celkového 

daňového břemene. Jsou vyuţívány válečné daně a zaváděny majetkové dávky. Z kolkové 

dávky z obratu zboţí v Německu se po válce vyvinula samostatná obratová daň, která se 

v mnoha zemích stala trvalou součástí státních financí. Zásadní předěl v pohledu na úlohu 

daní a fiskální politiky jako celku nastává v 30. letech po vydání díla Keynese
3
 , který daním 

přisuzuje postavení nástroje makroekonomické regulace. 

 V poválečném období je v zemích s trţní ekonomikou daňové politiky velmi 

intenzivně vyuţíváno jak ke krátkodobým, tak i dlouhodobým cílům hospodářské politiky. 

Definitivně padly předchozí poţadavky na neutralitu daní, na minimalizaci státních rozpočtů. 

Postupný růst daňového zatíţení však v 70. letech překračuje hranici únosnosti a spolu 

s rostoucí mírou inflace a narušením měnové stability začíná utlumovat další ekonomický 

rozvoj. Začala se propagovat politika stimulace nabídky, provázená snahou o sniţování 

daňového břemene. Tento cíl si kladly daňové reformy, které v praxi 80. let probíhaly v řadě 

zemí. Významným fenoménem bylo zavedení daně z přidané hodnoty nejprve v zemích 

Evropského společenství, později i v zemích dalších, i mimoevropských. Nastává pokles 

akcízů na celkových daňových příjmech a naopak pozvolný růst podílu všeobecných 

                                                 
3
 KEYNES, J. M. Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha: SNPL, 1963. 
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spotřebních daní. V praxi je pak růst důrazu na nepřímé daně provázen omezováním 

neţádoucích účinků těchto opatření v sociální oblasti, a proto jsou zvyšovány sociální dávky, 

různé státní podpory i nezdanitelné minimum.[4]
 
  

2.2 Daňová teorie 
 

2.2.1  Úloha daní 

 

 

 Úloha daní v ekonomice je prostá: mají zajistit příjmy do veřejných rozpočtů. Bude-li 

existovat jakýkoliv stát, vţdy bude ke svému fungování potřebovat finanční prostředky. Je 

tedy otázka, do jaké míry má stát zasahovat do trţního systému, aby si zajistil dostatečné 

prostředky pro realizaci rozpočtových cílů a bylo dosaţeno potřebných hodnot 

makroekonomických agregátů.  

 Zvětšováním velikosti veřejného sektoru dochází k poruchám správné funkce trhu. 

Tak, jako se stát snaţí svými opatřeními eliminovat trţní selhání, tak můţe svým necitlivým 

přístupem k rozsahu veřejných výdajů způsobit selhání vládní.  Obecně platí, ţe veřejné 

finance mají opodstatnění tam, kde investice nemohou zajistit soukromé výdaje. [8]   

 Názory na to, jaký rozsah ekonomiky má být zahrnut do veřejného sektoru, se časem 

mění. V 80. letech u mnoha vyspělých a později i rozvojových států převládl názor, ţe 

veřejný sektor je nadměrně rozsáhlý, z tohoto důvodu státy přistoupily k privatizaci státních 

podniků. To znamená, ţe stát prodával akcie na trhu cenných papírů. Veřejný sektor se tím 

zeštíhlil. V 90. letech se touto cestou vydaly také země střední a východní Evropy a došlo  

k procesu privatizace, který nemá v dějinách obdobu. 

 Úkolem veřejného sektoru je v širokém smyslu zajištění a financování  sluţeb  

pro občana (např. zdravotnictví, školství, soc. zabezpečení, policie, podpory 

v nezaměstnanosti a zemědělství, náklady na státní správu, státem financované stavby)  

a plnění funkce ochranné, výchovné, zásahové a donucovací.  K naplnění těchto cílů slouţí 

rozpočtová politika.  

 Rozpočtová politika je definována jako soubor nástrojů, kterými se zabezpečuje 

finanční stránka hospodaření státu. Stanovit optimální velikost veřejného sektoru a zajistit 

vyváţenou úroveň daňového zatíţení je v praxi velmi obtíţné. Daně jsou nutné, jelikoţ cílem 

zásahů státu do ekonomiky je snaha o spravedlivější rozdělení důchodů a bohatství, zajištění 

vysoké zaměstnanosti, přiměřenou stabilitu cen a přiměřenou míru ekonomického růstu. 

Avšak je třeba dbát i na negativa, která z nepřiměřených státních regulací plynou. Vysoká 
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míra zdanění vede k útlumu ekonomických aktivit – se zvyšujícím daňovým zatíţením klesá 

mezní uţitek z výběru daní  (obrázek 2.1).  

 

Obr.2.1:  Čistý přínos zdanění 

   

                            ZDROJ: Vlastní zpracování. Podle: ŠIROKÝ, J. (2008), str. 6.  

 

 

2.2.2  Příjmy veřejných rozpočtů  

 

 Veřejná ekonomie jako taková se bytostně dotýká kaţdého občana, ţijícího 

v demokratické společnosti a proto je na ni třeba pohlíţet jako na součást obecné ekonomie.  

 Ekonomie představuje vědu o vzácných zdrojích a o tom, jako lidé a společnost 

rozhodují o vyuţití těchto zdrojů, jeţ mají alternativní moţnost uţití. Ústředním problémem 

ekonomie je pak určit nejefektivnější způsoby alokace (rozdělení a uţití) výrobních faktorů  

a vyřešit problém vzácnosti, vzniklý v důsledku skutečnosti, ţe potřeby lidí jsou neomezené 

na rozdíl od zdrojů, které slouţí k jejich uspokojení.
4
 

 Veřejná ekonomie představuje teoretický základ pro ekonomiku veřejného sektoru 

nebo-li veřejnou ekonomiku, ekonomiku neziskových organizací a veřejné finance, jeţ se 

zabývají zkoumáním finančních toků, které zabezpečují fungování veřejného sektoru.  

 Veřejný i neziskový sektor plní nezanedbatelnou úlohu v rámci národního 

hospodářství. Zvláště způsob financování má pro veřejnou ekonomii klíčový význam. 

                                                 
4
 Podle: TETŘEVOVÁ, L. (2008), str. 11. 
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Z tohoto hlediska se  národní hospodářství člení na sektor ziskový (trţní) a neziskový 

(netrţní), který pak zahrnuje sektor veřejný, soukromý a sektor domácností. Pro neziskový 

veřejný sektor je charakteristické, ţe je financován z veřejných financí – veřejných rozpočtů, 

jejichţ příjmy jsou tvořeny především z daní na principu nenávratnosti, neekvivalence  

a nedobrovolnosti. Veřejný sektor je řízen a spravován veřejnou správou (státní správou  

a samosprávou), podléhá veřejné kontrole a rozhoduje se formou veřejné volby na základě 

kolektivního rozhodování. [9]     

    

Příjmy veřejných rozpočtů se člení na:  

 daně, 

 poplatky, 

 půjčky. 

 

 Daň představuje transfer finančních prostředků od soukromého k veřejnému sektoru  

a je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba. Je to platba neúčelová  

a neekvivalentní. Daň se opakuje v pravidelných časových intervalech nebo se platí jen  

za určitých okolností.  

 Naproti tomu poplatek je peněţním ekvivalentem za sluţby poskytované veřejným 

sektorem. Je účelový, dobrovolný, nepravidelný a nenávratný. Avšak jasná hranice mezi daní                  

a poplatkem v praxi neexistuje. Například místní poplatky do rozpočtů obcí nejsou 

poplatkami v pravém slova smyslu, neboť mají všechny atributy místních daní. 

 Půjčka je úvěrový příjem veřejného rozpočtu. Je to platba návratná, nepovinná  

a nepravidelná účelového nebo neúčelového charakteru. Navíc je návratná včetně úroků. 

 Ucelený přehled příjmů a jejich charakteristiky, které plynou do veřejných rozpočtů je 

prezentován v tabulce 2.1.    

 

 Úloha zdanění vyplývá z hlavních ekonomických funkcí veřejného sektoru, jeţ jsou 

určeny hospodářskou politikou státu.  Nově konstruované daně v současné době musí plnit 

mnohem více funkcí. 

 Daňová teorie se shoduje, ţe základními funkcemi daní jsou tyto : 

 funkce fiskální; 

 funkce alokační; 

 funkce redistribuční; 

 funkce stabilizační. 
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 Historicky nejstarší funkcí je funkce fiskální, kdy musel panovník získávat  

od poddaných prostředky k financování potřeb dvora a státu. 

 

Tab. 2.1: Příjmy veřejných rozpočtů  

DAŇ POPLATEK PŮJČKA 

povinná, nenávratná, zákonem 

určená, neúčelová, 

neekvivalentní, pravidelná 

Dobrovolný, nenávratný, 

právní normou určený, 

účelový, ekvivalentní, 

nepravidelný 

Dobrovolná, návratná, 

účelová nebo neúčelová, 

ekvivalentní, nepravidelná 

o daně 

o pojistné sociálního 

zabezpečení 

o pojistné veřejného 

zdravotního pojištění 

o cla 

o správní poplatky 

o soudní poplatky 

o místní poplatky 

o státní obligace, 

půjčky 

o municipální 

obligace, půjčky 

 

Zdroj: STEJSKAL, J. (2008), str. 18. 

 

 

2.2.3  Třídění daní  

 

Daně lze klasifikovat z různých hledisek: 

 podle dopadu  

 daně přímé (poplatník je platí na úkor svého důchodu a nemůţe je přenést na jiný 

subjekt) 

 daně nepřímé (poplatník je neplatí ze svého důchodu, ale přenáší je na jiný subjekt) 

 podle objektu 

 z důchodů 

 ze spotřeby 

 z majetku 

 podle veličiny 
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 kapitálové (daně uloţené na stavovou veličinu – zjišťuje se k určitému okamţiku, 

např. daně dědické a darovací) 

 běţné (daně uloţené na tokovou veličinu – zjišťuje se za časový úsek, např. DPH, 

spotřební a důchodové daně) 

 podle adresnosti 

 osobní (jsou adresné, mají vazbu na konkrétního poplatníka a zohledňují jeho 

platební   schopnost) 

 in rem ( „ na věc“ – platí se bez ohlednu na platební schopnost poplatníka) 

 podle druhu sazby  

 stanovené bez vztahu ke zdaňovanému základu (daně paušální a z hlavy) 

 specifické (jsou stanovené podle mnoţství jednotek - daně jednotkové spotřební, 

pozemkové, domovní i daň z hlavy) 

 ad valorem („ k hodnotě“; určují se podle ceny zdaňovaného zboţí - DPH, ale i daň 

důchodová a výnosová) 

 podle daňového určení 

 státní 

 municipální 

 vyšších územněsprávních celků 

 svěřené (celostátně placené daně, jeţ plynou do rozpočtů niţších úrovní) 

 institucionální 

 slouţí k účelům srovnávacím a řídícím, musí splňovat podmínky statistické 

vykazatelnosti u zpravodajských jednotek – např. OECD 

 

 

2.2.4  Výše a struktura daňové kvóty  

 

 Od časů, kdy panovníci začali vybírat první naturální a peněţité dávky pro potřeby 

svého panství, uplynulo mnoho let. Za tu dobu se podíl vybraných daní na celkovém 

národním důchodu zmnohonásobil a dnes představují daňové příjmy veřejných rozpočtů  

ve vyspělých zemích nejméně čtvrtinu a v některých zemích dokonce polovinu hrubého 

domácího produktu. Různorodosti daňové kvóty odpovídá i její struktura, tzv. daňový mix. Je 

tvořen jak z hlediska druhů daní, tak i z hlediska daňového určení. V celkových daňových 
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výnosech kaţdé země jsou hlavními zdroji vţdy dva aţ tři a ostatní mají spíše doplňkový 

charakter. V současnosti se daňový mix jednotlivých zemí příliš nemění.  

V roce 2006 tvořily daňový mix v českém daňovém systému v průměru
5
:  

 daně důchodové (jednotlivců a firem) 25 % celkových daní, z toho osobní daně 12 %  

a daně právnických osob 13 %; 

 daně spotřební 10 %; 

 daň z přidané hodnoty 20 %; 

 příspěvky na sociální zabezpečení 43 %; 

 daně majetkové 2 %. 

 

 Hlavní zdroj daňových výnosů je výsledkem tradice a daňové politiky státu. Daně 

důchodové bývají vysoké ve vyspělých zemích s dobrou daňovou morálkou. Vysoké nepřímé 

daně ze spotřeby vyjadřují snahu získat příjmy do veřejných rozpočtů tam, kde přímé daně 

nemohou být příliš vysoké, tj. v zemích s nízkými důchody a se špatnou daňovou morálkou. 

Vysoké příspěvky na sociální zabezpečení zase znamenají, ţe vláda klade důraz na sociální 

zabezpečení prostřednictvím povinného pojištění. Do této skupiny patří i Česká republika. 

Vysoké příspěvky ale mohou téţ znamenat úsilí vlády přesunout břemeno daní na daně 

s niţšími úniky, protoţe jsou strhávané u zdroje.
6
  

 O velikosti určité daně rozhoduje způsob její konstrukce, tj. zejména, na který subjekt 

se daň vztahuje a jaký je vztah mezi růstem daňového základu a progrese pouţitých daňových 

sazeb. Lafferova křivka (viz obr. 2.2) vyjadřuje míru zdanění, tzn. hranici, za kterou se 

prudce sniţuje motivace subjektů k podnikání a dalším činnostem, jejichţ výsledky jsou 

předmětem zdanění. Při růstu sazby z  0 %  aţ do  X %  příjmy z daní rostou a dosahují 

maxima v bodě X. Při dalším růstu sazby za bod X však příjmy rychle klesají aţ k nule. 

Odhad hodnoty X pro jednotlivce, tj. pro fyzické osoby, je do 40 %. Pro firmy činí tento 

odhad do 50 % zdanitelného základu.
7
 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Podle: VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L.  (2008), str. 37. 

6 Podle: KUBÁTOVÁ, K., (2006), str. 49. 

7 Podle: PILNÝ, J. (2006), str. 36, 37. 
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Obr. 2.2: Lafferova křivka 

   

Zdroj: Vlastní zpracování.  

 

 

Důvody, které preferují nepřímé daně: 

 obtíţnější úniky; 

 v podmínkách nízké inflace mají větší výnosovou pruţnost; 

 nepřímé zdanění je méně distorzní, progresivní přímé zdanění důchodů odrazuje 

od pracovní aktivity; 

 progresivní přímé zdanění sniţuje úspory; 

 spotřební zdanění má niţší administrativní náklady neţ osobní důchodová daň.  

 

Důvody, které upřednostňují přímé daně: 

 spotřební daně jsou většinou regresivní, tedy nespravedlivé;  

 zvyšují inflaci; 

 spotřební zdanění je distorzní, tedy neefektivní; 

 DPH má vysoké administrativní náklady. 

 

2.3  Fiskální decentralizace 
 

 

 Kombinace všech vládních útvarů v dané zemi je zpravidla označována jako veřejná 

vláda, jeţ je vrcholným orgánem moci výkonné.  Představuje tedy volené a výkonné orgány 
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na jednotlivých vládních úrovních. Veřejná vláda společně s veřejnými korporacemi tvoří 

veřejný sektor.  

 Ve veřejném sektoru lze pojem decentralizace chápat jako restrukturalizaci nebo 

reorganizaci veřejné moci takovým způsobem, aby na principu subsidiarity vznikl systém 

spoluodpovědnosti mezi institucemi na centrální, regionální a místní úrovni vlády. Tím by 

měla být usnadněna účast občanů na ekonomickém, sociálním a politickém rozhodování 

o státě.
8 

 Decentralizaci je nutné chápat jako přenesení pravomocí a odpovědností za veřejné 

funkce z centrální úrovně vlády na podřízené nebo částečně samostatné vládní jednotky nebo 

na soukromý sektor. Územní samosprávy mohou mít různým způsobem limitovanou 

pravomoc stanovovat daňové sazby a daňovou základnu. Klíčovou sloţkou decentralizace je 

fiskální federalismus. Mají-li územní samosprávy efektivně vykonávat decentralizované 

funkce, musí mít pravomoc:  

 získávat adekvátní příjmy, ať jiţ místně vybrané, nebo poskytnuté vyšší úrovní 

veřejné vlády, 

 činit výdajová rozhodnutí. 

 Přesuny kompetencí na územní samosprávy nastaly proto, aby se vyhovělo potřebám 

regionálního a místního rozvoje, prohloubení místní demokracie a také snaze o zefektivnění 

veřejné správy. 

 

 Významné kompetence územní samosprávy se projevují i v tom, ţe investiční výdaje 

místních rozpočtů tvoří podstatnou část celkových veřejných investic. 

 Ekonomické zákonitosti vyţadují, aby územní samosprávy nebyly příliš malé, protoţe 

větší celky jsou často schopné fungovat efektivněji vzhledem k dosahovaným úsporám 

z rozsahu. Struktura  a velikost místních vládních úrovní se liší mezi zeměmi, a to i v rámci 

Evropy (nejmenší průměrnou velikost municipality - 1600 obyvatel, má Francie a Česká 

republika).  

 I územní samospráva na našem území prošla vývojem. V roce 1848 byl v rámci 

Kroměříţské ústavy
9
 přijat poţadavek na sebeurčení obcí ve všech záleţitostech, které se 

týkaly zájmů obce. Říšskou ústavou z roku 1849  byla uzákoněna vysoká nezávislost obcí  

na správě státu. Tato zásada říká, ţe „základem svobodného státu je svobodná obec“.   

                                                 
8
 Podle: JÍLEK, M., (2008), str. 14. 

9
 Podle: TOMÁNEK, P., Hospodaření krajů a obcí (Učební texty), str. 2. 
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Po vzniku ČR v roce 1918 existovaly různé typy územní samosprávy převzaté z Rakouska-

Uherska.  

Postupně byla struktura územní samosprávy sjednocena do třech stupňů: 

 obec nebo město; 

 okres; 

 země. 

 

 S koncem druhé světové války vznikly na území dnešní ČR národní výbory, jejichţ 

samosprávní funkce byly omezeny. Tyto národní výbory nelze povaţovat za orgány územní 

samosprávy, protoţe byly vykonavateli úkolů uloţených centrální mocí. Samospráva obcí 

byla obnovena aţ v roce 1990. Ve stejné době vznikly i okresní úřady, které však byly 

decentralizovanými orgány státní správy. Okresní úřady ukončily svou činnost s koncem roku 

2002, přičemţ kompetence přešly na obce s rozšířenou působností a na kraje – vyšší územně 

samosprávné celky.  

 V současné době jsou základními jednotkami územní samosprávy v ČR obce, vyššími 

územně samosprávnými celky jsou kraje. 

 Obec je veřejnoprávní korporace, která můţe mít svůj majetek a hospodaří podle 

vlastního rozpočtu. Je charakteristická svým územím a občany s trvalým pobytem. 

 Na územní samosprávy v ČR není kladen poţadavek vyrovnaného rozpočtu v ţádné 

z jeho moţných podob, i kdyţ jsou významnou součástí veřejných rozpočtů. Za této situace 

má velký význam odpovědnost jednotlivých územních samospráv, které při rozhodování  

o dluhovém financování zvaţují únosnost dluhového zatíţení. I přes deficitní výsledky 

hospodaření územních rozpočtů je zřejmé, ţe územní rozpočty v současné době nejsou 

destabilizujícím prvkem pro veřejné finance ČR. 

 Vláda se snaţí řešit svou nemoţnost ovlivňovat zadluţení obcí nelegislativním 

opatřením zaloţeným na ukazateli dluhové sluţby. Pokud obce překročí hodnotu tohoto 

ukazatele o 30 %, jsou na ţádost ministerstva povinny předloţit soubor opatření, jeţ umoţní 

sníţení ukazatele pod tuto hodnotu a překročení musí zdůvodnit. Zároveň jsou povinny 

předkládat rozpočtový výhled a zprávu o přezkoumání hospodaření. [2]  
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3. VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCÍ  V ČR 
 

 V této kapitole je stručně popsán vývoj daní na území dnešní ČR. Hlavní důraz je 

kladen je jednotlivé etapy vývoje rozpočtového určení daní. 

 

3.1  Daňové reformy 
 

3.1.1  Vývoj daní na území dnešní ČR  

 

 Trţní ekonomiky a jejich vývoj vyţadují nejen menší změny daňových zákonů, ale 

mají potřebu jejich podstatných změn. Tyto modifikace jsou nazývány daňovými reformami. 

 Současný daňový systém se započal utvářet na počátku devadesátých let minulého 

století. V první fázi bylo cílem přizpůsobit stávající systém veřejných příjmů novým  

ekonomickým podmínkám. Především byl vytvořen prostor pro soukromé podnikání. Druhá 

fáze představovala tvorbu nových zákonných norem. Tato část byla velmi obtíţná, protoţe  

ze socialistické soustavy veřejných příjmů nebylo nic aplikovatelné na nové potřeby. Nebylo 

na co navazovat a vyuţití  zahraničních zkušeností také nebylo zcela moţné z důvodu 

odlišnosti našeho právního a ekonomického prostředí. I přes velká úskalí se podařilo sestavit 

standardní daňový systém. Poté následovala třetí fáze, jejímţ úkolem bylo zavedení nového 

systému do praxe. 

 

Mezi základní cíle daňové reformy počátku devadesátých let minulého století patřilo:
10

 

 zavedení daně z přidané hodnoty a postupné zvyšování podílu nepřímých daní  

na daňovém mixu, 

 sjednocení zdanění příjmů s tím, ţe by vyšší význam mělo mít zdanění jednotlivců  

a postupně by mělo klesat zdanění příjmů právnických osob, 

 vyčlenění, a tím i zviditelnění pojistného sociálního pojištění, které souběţně vznikalo 

jako samostatné systémy v rámci veřejných financí, 

 vznik standardních majetkových daní jako doplněk daňového systému, 

 zavedení standardní daňové správy schopné účinně vybírat a spravovat daně  

a vymáhat případné daňové nedoplatky.  

 

                                                 
10

 Podle: HAMERNÍKOVÁ,B., MAAYTOVÁ,A.,  (2007), str. 343. 
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Daňová reforma v roce 1993 pojmula všechny tehdy platné daně a představovala rozsáhlý 

zásah do ekonomiky (viz schéma 3.1). Hlavní rysy nově vzniklé daňové soustavy zůstaly 

zachované do současnosti. 

 

 

 

Schéma 3.1:  Skladba daní České republiky před a po reformě k 1.1.1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ŠIROKÝ, J. (2008), str. 45. 
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3.1.2  Vývoj rozpočtového určení daní   

 

 Rozpočtová politika je ve své podstatě nikdy nekončící činnost, pokud bude existovat 

stát, vţdy bude nutno provádět rozpočtovou politiku. Proto se nemůţe tato činnost zaměřovat 

jen na aktuální období, ale musí se týkat i dalších období, přičemţ nutně musí vycházet  

ze zkušeností a výsledků minulých období.
11

 

 Od roku 1993 proběhly u obcí největší změny z hlediska historického vývoje 

daňových příjmů podle rozpočtového určení daní. Byly uskutečněny ve třech etapách : 

   a) 1993 – 1995;  

   b) 1996 – 2000; 

   c) 2001 – doposud. 

 

 Byla přijata nová daňová soustava, jejímţ cílem bylo vzájemně propojit fiskální 

decentralizaci a místní finance. Místní rozpočty se staly hlavním nástrojem realizace místních 

financí. Od roku 2002 bylo do rozpočtu zahrnuto i financování krajů. 

 

3.2  Daňové příjmy obcí 
 

3.2.1  Rozpočtové určení daní v letech 1993-1995 

 

 Skladba daňových příjmů a jejich následné přerozdělování bylo výsledkem mnoha 

kompromisů (viz schéma 3.2). Dostatečně vysoké příjmy jsou základním předpokladem  

pro realizaci výdajů rozpočtů, čímţ dochází ke zvýšení finanční autonomie obcí.  

 Na základě nové daňové soustavy se od roku  1993 stala příjmem územních rozpočtů 

daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti a daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti. Tyto daně představovaly pro obce nejvýznamnější příjmovou část. V roce 1994  

a 1995 se podílely více jak 80 % na příjmech obcí. 
12

   

 

1) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání z jiné samostatné výdělečné činnosti. 

 Hlavním ukazatelem pro směřování daní bylo místo trvalého pobytu OSVČ. Proto 

bylo snahou obcí přilákat na svá katastrální území co nejvíce samostatně pracujících občanů, 

                                                 
11

 HAMERNÍKOVÁ,B., MAAYTOVÁ.A., (2007), str. 239. 
12 PROVAZNÍKOVÁ, R., (2007),  str. 114. 
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docházelo k přetahování a tzv. legalizovaným daňovým únikům. Také nastával problém 

externalit, jelikoţ trvalé bydliště podnikatele nebylo vţdy totoţné z místem podnikání.  Tento 

typ daňového příjmu se vyznačoval niţší stabilitou vývoje rozpočtových příjmů obcí, ovšem  

i rychlejší dynamikou nárůstu těchto územních rozpočtů oproti rozpočtu státnímu. Obce 

získaly celý výnos této daně. 

2) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. 

 Je počítána z celookresního výnosu. U této daně byl pouţit jako základní ukazatel 

počet obyvatel v jednotlivých obcích. Docházelo k přerozdělování celookresního výnosu mezi 

obce a okresní úřady. Magistrátní města (Ostrava, Brno,Praha a Plzeň) dostávala celých  

100 %.  

3) Daň z příjmů právnických osob  

 Příjem z této daně  byl zaveden v roce 1994, kdy se plátci DPPO staly o obce. Její 

význam z hlediska příjmového byl zanedbatelný. 

4) Daň z nemovitostí   

 Jde o daň svěřenou, kdy celý výnos je převáděn na obce dle katastru nemovitostí.  

U této daně jsou uplatňovány korekční koeficienty, jejichţ velikost je odvozena od počtu  

obyvatel v dané obci. Základních koeficientů bylo devět, pohybujících se v rozmezí  0,3 – 4,5. 

Obce mohly tyto koeficienty zvýšit  o 1 stupeň nebo sníţit aţ o 3 stupně. 

 

 Nedílnou součástí daňových příjmů obcí zůstaly správní a místní poplatky.  

V současnosti je uplatňováno 9 poplatků, jeţ můţou být charakterizovány jako místní daně. 

Jejich ekvivalence a účelovost vyplývá z jejich podstaty, jeţ je vymezována obecně 

závaznými vyhláškami. Správní poplatky obce vybírají povinně dle zákona o správních 

poplatcích, jestliţe vykonávají vlastní či přenesenou územní samosprávu.    

 Vazba výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na celookresní výnos 

sebou přinesla velké rozdíly mezi územími. Došlo ke vzniku meziokresních nesouladů 

v daňových příjmech. Dvě obce se stejnými charakteristikami získávaly různou výši 

daňových příjmů jen proto, ţe existovaly kaţdá v jiném okrese. Proto se obce snaţily přilákat 

zaměstnavatele např. budováním průmyslových zón. 

 Takto postavené financování vedlo k rychlejší dynamice nárůstu daňových výnosů 

obcí a okresních úřadů oproti rozpočtu státnímu. Příčinou byla odlišná tempa vývoje 

jednotlivých daní, jejich odlišné podíly na celkových daňových výnosech a odlišné daňové 

určení. 
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Daň z nemovitostí 

Místní poplatky 

Daň z příjmů 

právnických osob 

Schéma 3.2:  Rozpočtové určení daní v letech 1993-1995 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

        

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. Podle: Provazníková, R. (2007), str. 115.  

 

 

3.2.2  Rozpočtové určení daní v letech 1996-2000 

 

 Jelikoţ po první změně v rozpočtovém určení daní rostly příjmy obcí rychleji neţ 

příjmy státu, bylo rozhodnuto o novelizaci daňového rozloţení (viz schéma 3.3).  Cílem bylo 

oslabení vazby daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na celookresním výnosu  

a částečně přispět k většímu propojení daňových příjmů obcí s ekonomickou aktivitou 

podnikatelských subjektů, jeţ působily na území obce. Novela, která vstoupila v platnost 

1.1.1996, přinesla několik zásadních změn. 

 

1) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. 

 Podíl obcí na celookresním výnosu daně se sníţil na 30 %. Dvě třetiny se rozdělovaly 

mezi obce podle podílu počtu obyvatel dané obce ku počtu obyvatel okresu a jedna třetina se 

vracela do té obce, kde sídlila plátcova pokladna. Tím docházelo ke zvýhodnění obcí, na 

50% obce 
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výnos daně všechny obce 100% 
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výnos daně –  

od roku 1994 všechny obce 100% 
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45% OÚ 

magistrátní města 
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 na jejich území 
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Daň z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti 

a z funkčních požitků 

Daň z příjmů 

právnických osob 

Daň z nemovitostí 

Místní poplatky 

jejímţ území sídlilo více podniků. Okresním úřadům připadlo také 30 % z celookresního 

výnosu a zbývajících 40 % proudilo do státního rozpočtu.  

2) Daň z příjmů právnických osob  

 Od roku 1996 se obce začaly podílet na celostátním výnosu této daně 20 procenty. 

Snahou bylo kompenzovat  25% ztrátu podílu na dani z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti. 

3) Sankční poplatky související s životním prostředím 

 Od roku 1997 byly do rozpočtové skladby na základě nové metodiky zařazeny 

poplatky  za znečišťování ţivotního prostředí od provozovatelů tzv. malých zdrojů znečištění, 

poplatky za vznik tzv. komunálního odpadu a poplatky za uloţení odpadů na skládky. 

 

 

Schéma 3.3:  Rozpočtové určení daní v letech 1996-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování: Podle: Provazníková, R.,  (2007),  str. 121.  
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 Změny však nepřinesly tolik očekávané zlepšení. Z dlouhodobého hlediska dopad 

nového rozpočtového určení neodstranil nerovnoměrný daňový výnos obcí v rámci území. 

Zejména malé obce, které tvoří v ČR většinu, a obce bez podnikatelských subjektů byly 

znevýhodněny. Navíc se začaly sídla plátcových pokladen soustřeďovat do několika 

největších měst.   

 

 

3.2.3  Rozpočtové určení daní platné v roce 2001 

 

 Dle zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, došlo k rozdělení vybíraných 

daní v rámci přerozdělování na sdílené daňové příjmy a výlučné daňové příjmy  

(viz schéma 3.4).  

 Mezi pozitiva lze zařadit spravedlivější rozdělení daní, jeţ vedly ke sníţení územní 

nerovnosti. Díky zapojení většího spektra daní došlo ke stabilnějšímu vývoji daňových příjmů 

obcí v čase a jejich snadnější předvídatelnosti. Navíc bylo odstraněno nerovnoměrné tempo 

ve vývoji daňových příjmů státního rozpočtu a územních rozpočtů. Dále bylo nutné zahrnout 

do financování i novou úroveň vyšších samosprávných celků – krajů.  

 Podle nového zákona o rozpočtovém určení daní, jeţ vstoupil v platnost 1. ledna 2001, 

zůstaly výlučnými daňovými příjmy obcí – celý výnos daně z nemovitosti  a daň z příjmů 

právnických osob placená obcemi. Mezi sdílené daně byla zařazena daň z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných, daň 

z příjmů fyzických osob vybírána sráţkou, daň z příjmů právnických osob (mimo obce)  

a nově také podíl na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty. Důleţitým prvkem bylo 

sníţení podílu obcím na dani z příjmu samostatně výdělečné činnosti na 30 %. Snahou bylo 

odstranit negativa spojená s touto daní, tzv. přetahování podnikatelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 22 - 

Daň z příjmů fyzických 
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Daň z příjmů FO 
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zvláštní sazby 

Daň z nemovitostí 

Schéma 3.4:  Rozpočtové určení daní platné v roce 2001  
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Zdroj: Vlastní zpracování. Podle: Provazníková, R., (2007), str. 124.  

 

  

 Byl vypracován systém pro výpočet daňového výnosu konkrétní obce. Bylo 

ustanoveno 14 velikostních kategorií obcí, ke kterým byly přiřazeny jednotlivé koeficienty.  

Způsob propočtu se vypočítal jako poměr násobku počtu obyvatel obce k 1.1. daného roku 

k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie  obce k součtu těchto násobků všech  
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obcí v ČR tj. podle vzorce 3.1: 

  

  počet obyvatel obce x KVKO 

               x  20,59 % / 100 x objem daní    (3.1) 

  suma násobků z čitatele za všechny obce v ČR 

 

 

 Nový model rozpočtového určení daní výrazně změnil rozdělení výnosů daní  

do jednotlivých kategorií obcí. Efekt nebyl takový, jak Ministerstvo financí ČR 

předpokládalo. Snahou bylo vyvinout tlak na slučování malých obcí do 150 obyvatel.  

U nejpočetnější kategorie obcí (200-5000 obyvatel) měly koeficienty jen velmi malý nárůst 

oproti kategoriím od 50tis. do 100tis. obyvatel.  

 Paradoxem byla kategorie 101 001 - 150 000 obyvatel, do níţ spadalo pouze město 

Olomouc. Díky rozdílu v koeficientu tak prakticky stejně velká města získaly přibliţně  

o 20 % daňových příjmů na obyvatele méně neţ toto jediné město.  

 Vysoký podíl sdílených daní byl postaven na úkor daně z nemovitostí a případných 

obecních daní, či obecních přiráţek k daním. Obce ztratily motivaci k podpoře podnikání, 

byla oslabena vazba mezi vznikem a uţitím daně. 

 

 

3.2.4  Novela RUD platná od r. 2002 do r. 2004 

 

 Změna byla provedena zákonem č. 483/2001 Sb., ze dne 1.11.2001.  Do rozpočtového 

určení bylo zahrnuto financování krajů, jeţ se podílely na sdílených daních 3,1 %. Kritériem 

pro rozdělení podílu byl objem výdajů na aktivity převedené do působnosti krajů. Jednalo se 

např. o školy, silnice II. a III. třídy apod. Nikdo uţ ovšem nezkoumal, zda-li výdaje na tyto 

aktivity byly oprávněné .  

 Došlo také k posílení obecních příjmů o 1,5 % podílu na celostátním výnosu daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců v obci. Ale opět nebyl 

vyřešen problém s místem bydliště a místem zaměstnání. Ne vţdy jsou tato místa totoţná  

a obce mají jen velmi malé moţnosti, jak motivovat občany k vazbám na dané území obce.  

 

 

 

 



 

 - 24 - 

3.2.5  Rozpočtové určení daní od roku 2005 

 

 Jak jiţ bylo uvedeno, optimalizace určitého systému je do značné míry odvislá  

od moţnosti finanční dotace do systému na úkor státního rozpočtu. Výchozí realizace nového 

zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, byla podpořena přesunem více jak 5 mld. 

Kč, přesto však u zhruba 20 % obcí došlo k meziročnímu poklesu daňových příjmů.
13

 Zákon 

č. 243/2000 Sb., byl novelizován zákonem č.1/2005 Sb.. 

 Kvůli kritice nerespektování územní samosprávy byl proto zvýšen podíl krajů na 

sdílených daních z 3,1 % na 8,92 %. I přes provedenou novelu však stále zůstal nízký podíl 

daní a vysoký podíl dotací na celkových příjmech krajů. Zde se jednalo zejména o dotace 

z Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy.  Rozpočtové určení daní se tak stále potýkalo 

s problémy. Bylo nutné sníţit význam sdílených daní na celkových příjmech obcí 

 Dopad schválené reformy veřejných financí opět nepřinesl poţadovaná očekávání. 

Snahou by mělo být motivovat obce k podpoře podnikání. Bylo nutné reformovat daň 

z nemovitostí  a zavést přiráţky k daním a obecní daně. Musely být přehodnoceny velikostní 

koeficienty u obcí, jeţ způsobovaly skokové změny v daňových příjmech na hranici 

velikostních kategorií. Způsob přerozdělování sdíleného podílu na jednotlivé kraje bylo také 

nutné upravit.  A tak se očekávala další změna v rámci rozpočtových určení.  

 Stávající systém rozpočtového určení daní byl pouţíván od roku 2001. Jeho základním 

rysem byl solidární princip rozdělování daní, to znamená, ţe aţ na určité výjimky byly 

rozdělovány celostátní výnosy určitého typu tzv. sdílených daní (viz schéma 3.5).  Dřívější 

systém vznikl počátkem devadesátých let v návaznosti na vzniklé demokraticky zvolené 

obecní samosprávy.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 http://www.mvcr.cz/mvcren/article/v-novem-roce-nove-rozdeleni-dani-pro-obce.aspx 
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Schéma 3.5: Rozpočtové určení daní  od roku 2005  
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Zdroj: Vlastní zpracování. Podle:  Provazníková, R., (2007), str. 130. 
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3.2.6  Rozpočtové určení daní od roku 2008 

 

 Od 1. ledna 2008 vstoupila v platnost novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení daní. Vládní novela tohoto zákona, která řeší navýšení daňových příjmů obcí a nový 

způsob rozdělování státem vybíraných daní, prošla celkem bez problémů Sněmovnou  

i Senátem Parlamentu ČR. Navrţená novela je akceptována jako dočasné řešení, přičemţ se 

předpokládá, ţe Ministerstvo financí ČR s příslušnými subjekty státní správy a zástupci 

samospráv následně navrhne věcný návrh nového zákona. Tento by měl být podroben široké 

společenské diskusi, aby bylo moţno najít politický konsensus o nové podobě zákona.  

 Bylo zapotřebí optimalizovat systém tak, aby nedošlo k poklesu daňových příjmů  

u některých obcí oproti předcházejícímu vývoji. Praktické řešení bylo moţné hledat 

především v navýšení podílu obcí na celkovém výběru sdílených daní. To ovšem lze provést 

na úkor příjmové stránky státního rozpočtu, který je, jak známo, dlouhodobě schodkový, 

dochází k růstu jeho dlouhodobého dluhu, coţ mimo jiné komplikuje i vztahy k Evropské 

unii. Nakonec bylo do systému v úrovni roku 2008 přidáno navíc 4,6 miliardy Kč a byl 

nastaven systém, který řeší některé základní problémy.
14

 

 Přerozdělení podílu obcí na sdílených daních (viz Příloha 1) bylo doplněno  

o nová kritéria. Celkové výměře obce byla přisouzena 3% váha, stejně jako prostému počtu 

obyvatel. Váha 94 % byla dána počtu obyvatel obce upraveného koeficienty velikostních 

kategorií obcí – návrh zahrnoval sníţení počtu velikostních kategorií, sníţení progrese 

koeficientů, zavedení postupných přechodů mezi velikostními kategoriemi. 

 U koeficientů velikostních kategorií obcí došlo také k významným změnám. Jejich 

počet byl zredukován ze čtrnácti na nové čtyři velikostní koeficienty a byly zavedeny 

koeficienty postupných přechodů (viz tabulka 3.1). Tyto koeficienty jsou pouţity pouze  

pro násobení počtu obyvatel obce v rámci daného intervalu mimo Prahy, Brna, Ostravy  

a Plzně.  

 V roce 2008 představovaly daňové příjmy 50-60 % celkových příjmů
15

. Další finanční 

prostředky, dle stávajících pravidel, dostávají obce na základě splnění určitých kritérií formou 

nárokových dotací a dotací nenárokových, jeţ poskytuje stát obcím z různých kapitol.  

 

 

                                                 
14

 http://www.mvcr.cz/mvcren/article/v-novem-roce-nove-rozdeleni-dani-pro-obce.aspx 
15

 ŠIROKÝ, J. (2008), str. 239. 
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Tab. 3.1:  Koeficienty postupných přechodů a násobky postupných přechodů  

  
Zdroj:  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-3EA9846C-34B6AFA2/cds/Zakon243_2000Sb08.pdf 

 

 

 

 

4. ZHODNOCENÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE 
 

 

 Změny státní rozpočtové politiky a následné novelizace zákona č. 243/2000 Sb.,  

o rozpočtovém určení daní, měly přinést pro města a obce výraznější participace na daňovém 

přerozdělování. V důsledcích celkových daňových reformních změn je potřebné spatřovat 

nejen to, co bude přínosem pro obce a státní rozpočet, ale i to, co reformy přinesou daňovým 

poplatníkům.  

 Daňové výnosy a jejich výše je široce diskutovaná otázka nejenom odbornou, ale také 

laickou veřejností. Úzce se dotýká ţivota kaţdého občana. Pro účinné fungování územně 

samosprávných celků a sestavování rozpočtů obcí jsou velmi důleţité informace, které se 

týkají přepokládané výše příjmu. Na základě těchto informací se následně plánují povinné 

výdaje spolu s výdaji investičními.  

 

4.1  Charakteristika obce Lipová-lázně  
 

 Obec Lipová – lázně je součástí okresu Jeseník, který je nejsevernější výspou 

Olomouckého kraje a počtem obyvatel se řadí mezi největší obce na Jesenicku. K 1.1.2009 

bylo dle statistického úřadu  hlášeno v obci celkem 2 519 trvale ţijících obyvatel, z toho  

Obce s počtem obyvatel  

od – do obyvatel 

Koeficienty postupných 

přechodů 

Násobek postupných  přechodů  

 

0 – 300 1,0000 1,0000 x počet obyvatel obce 

301 – 5 000 1,0640 
300 + 1,0640 x počet obyvatel z počtu 

obyvatel obce přesahujících 300 

5001 – 30 000 

 
1,3872 

5 300,8+1,3872 x počet obyvatel 

z počtu obyvatel obce přesahujících 

5 000 

30 001 – a více 

 

1,7629 

39 980,8 +1,7629 x počet obyvatel 

z počtu obyvatel obce přesahujících 

30 000 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-3EA9846C-34B6AFA2/cds/Zakon243_2000Sb08.pdf
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1 284 ţen a 1 235 muţů. Obec je ve stádiu neustálé aktivity, i kdyţ rozvoj je v posledním 

období pomalejší. V současnosti stále trvá zájem o rodinnou výstavbu. Je to dáno zejména 

výhodnou polohou obce (blízkost Jeseníku, křiţovatka ţelezničních tras, dopravní dostupnost) 

a také jejím překrásným hornatým okolím a poměrně zachovalou přírodou. Obec hospodaří  

s katastrální výměrou  4 436,56 ha. Velký podíl na této rozloze mají Obecní lesy  

Lipová-lázně. 

 Obec je prezentována jako významné lázeňské místo a je vyhledávanou turistickou  

lokalitou. Lázně Dolní Lipová jsou klimatické lázně s celoročním provozem, kde nachází 

uplatnění mnoho zdejších obyvatel. Spousta lidí nachází uplatnění rovněţ ve sluţbách 

spojených s turistickým ruchem, o čemţ svědčí velké mnoţství rekreačních a ubytovacích 

zařízení, restaurací a pohostinství. Další občané jsou zaměstnáni v lesnictví a zemědělství. 

Místním občanům i návštěvníkům slouţí dvě pošty, zdravotní středisko a mnoţství obchodů  

i malých obchůdků. V zimním období je na území obce k dispozici několik kilometrů 

udrţovaných běţkařských tras a  lyţařská střediska. V létě skýtá obec a okolí bohaté moţnosti 

pro pěší turistiku a cykloturistiku. 

 Ze vzdělávacích zařízení je nutno v prvé řadě uvést Základní školu J. Schrotha  

Lipová – lázně, pod níţ spadají i dvě školy mateřské – MŠ u Obecního úřadu v Dolní Lipové 

a MŠ při Základní škole. Neméně významnou institucí je i Střední odborné učiliště, Praktická 

škola a učiliště v Dolní Lipové, jehoţ náplní je zejména řemeslné vzdělávání. 

 Infrastruktura obce se stále zdokonaluje. Inţenýrské sítě - plynofikace, vodovod, 

kanalizace, dopravní obsluţnost - páteřní komunikace silnice I. a II. třídy, 2 nádraţí ČD,  

1 ţelezniční zastávka a 13 autobusových zastávek se snaţí poskytnout občanům  

a návštěvníkům co největší komfort. 

 

 

4.2  Transfery peněžních prostředků mezi státem a obcí 
 

 Právní úprava daňových  příjmů krajů a obcí je uvedena v zákoně č. 243/2000 Sb.,  

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým 

státním fondům, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon o rozpočtovém určení daní“).  

Celostátním hrubým výnosem daně se myslí peněţní prostředky vybrané v průběhu 

rozpočtového roku správcem daně, sníţené o vrácené prostředky. Do celostátního hrubého 

výnosu daně se nezahrnují částky pouţité na úhradu nákladů daňového řízení a částky 
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vybrané na pokutách.  Peněţní prostředky z celostátního hrubého výnosu z daní jsou sdílené 

se státním rozpočtem a jsou převáděny do rozpočtů obcí a krajů ve výši, která odpovídá 

procentnímu podílu na celostátním hrubém výnosu daní.  

 U obcí je vypočtená částka vynásobena procentem, které je pro kaţdou obec uvedené 

ve vyhlášce MF.  V případě ostatních obcí, tzn. Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, je vypočtená 

částka vynásobena celkovým procentem.  

 Podle aktuálně platného znění zákona o rozpočtovém určení daní se po novelizacích 

rozděluje krajům 8,92 %  a obcím 21,4 % z celostátního hrubého výnosu sdílených daní. Jako 

motivační prvek slouţí 1,5 % z celostátního výnosu DPFO ze ZČ podle počtu zaměstnanců 

v obci a 30 % z výnosu záloh DPFO ze SVČ  dle trvalého bydliště podnikatele. 

 Ministerstvo financí dvakrát měsíčně, tj. na začátku a v polovině měsíce, sděluje 

správcům daně na finančních úřadech celkový stav na příslušných příjmových účtech, tzv. 

celostátní hrubý výnos daně (viz Příloha 2). Při výpočtu nároku obcí a krajů vţdy dochází 

nejprve k porovnání momentální výše inkasa s částkou inkasa, ze které byl naposledy 

vypočítán nárok obcí a krajů (viz Příloha 3). Pokud v době od posledně provedených převodů 

došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se z přírůstku inkasa nároky jednotlivých obcí  

a krajů a neprodleně jsou převáděny do jejich rozpočtů. Jestliţe je však sumární stav  

na příjmových účtech niţší neţ naposledy sdělená částka, nelze ţádné prostředky převést. 

Tento stav nastává, kdyţ objem vratek daní a nadměrných odpočtů u DPH převýší objem 

vybrané daně. V tomto okamţiku můţe k dalšímu převodu dojít aţ tehdy, kdy celkový stav 

inkasa na této dani převýší částku, ze které naposledy vznikl nárok obcí a krajů. Průběhy 

celostátních výnosů sdílených daní jsou průběţně zveřejňovány na internetu české daňové 

správy. Obce a kraje se ocitají ve stavu tzv. „přeplacení“, které je jim následně v průběhu 

někdy i několika měsíců kompenzováno z nároků na výnosech jiných daní.
16 

 

 Tato situace nastává pravidelně kaţdoročně ve druhém čtvrtletí daného roku, v období, 

kdy fyzické osoby podávají daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Finanční úřady 

po následném zpracování daňových přiznání po celý měsíc duben vrací přeplatky, čímţ je 

značně sníţen výnos daně ve srovnání se stavem k 1. 4. daného roku. 

 

 

 

                                                 
16

 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/282.html?year= 
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4.3  Sdílené daňové příjmy obce  
 

 Zdroje příjmů rozpočtu obce lze rozdělit na daňové, nedaňové, kapitálové příjmy  

a přijaté dotace. Tato práce je však zaměřena na daňové příjmy a to převáţně na daně sdílené, 

které jsou transferovány ze státního rozpočtu na základě platných legislativních pravidel. Aby 

bylo moţné porovnat příjmovou stránku jednotlivých daní v letech 2004 aţ 2008, byl pouţit 

přepočet daného výnosu k prostému počtu obyvatel platného roku. Tento způsob byl zvolen 

z důvodu kolísání stavů nejen občanů s trvalým pobytem v obci, ale i počtu fyzických osob 

jako zaměstnanců v obci a změnami počtu podnikatelů, jeţ mají trvalý pobyt na území dané 

obce. Tím byla získána data, která svým způsobem vypovídají o vlivu rozpočtových změn  

na příjmy obecního rozpočtu. Byly rozpracovány celkové příjmy obce Lipová-lázně v letech 

2004 - 2008, které jsou souhrnně obsaţeny v tabulce (viz Příloha 4). 

 

4.3.1  Vývoj podílu DPH na sdílených daních  

 

 V rámci sdílených daní tvoří  daň z přidané hodnoty v příjmové části obecního 

rozpočtu nejvýznamnější kapitolu. Na těchto příjmech se v průměru podílí více jak  40 %. 

Pokud budou porovnávány  procentuální údaje v tabulce 3.4 mezi jednotlivými roky, tak je 

moţné nabýt dojmu, ţe daň z přidané hodnoty se chová cyklycky. Po přepočtu  dat  

na 1 obyvatele (vţdy ke stavu k 1.1. aktuálního roku) však údaje vypovídají zcela něco jiného. 

Vlivem změn v rozpočtovém určení daní si tato daňová poloţka udrţuje i přes ekonomické 

a hospodářské výkyvy vzestupnou tendenci.   

 

Tab.4.1:  Podíl DPH na sdílených daních (Kč) 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Celkové daňové příjmy  13 950 030      15 840 081      15 715 003      17 425 894      20 258 652     

Příjmy z DPH   5 504 657       6 539 499       6 896 852       6 961 220       8 429 810     

Podíl na celk. daních v % 39,46 41,28 43,89 39,95 41,61 

Počet obyvatel         2 590          2 601         2 594          2 581         2 546 

Přepočet DPH na 1 obyv.          2 125              2 514              2 659              2 697              3 311     

Zdroj: Vlastní zpracování. Podle přílohy 4.  
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 Následující graf 4.1 názorně demonstruje vývoj důchodového efektu. Ten je ovšem 

také ovlivněn legislativními úpravami samotné výše daně z přidané hodnoty, které zajistily 

vyšší příjmy do státního rozpočtu. Porovnáním roku 2008 vůči roku 2004 je zjištěno, ţe 

nárůst DPH činí téměř 56 %. 

 

Graf 4.1:  Podíl DPH na sdílených daních  
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Zdroj: Vlastní zpracování. Podle tabulky 4.1. 

 

 

4.3.2  Vývoj podílu DPFO ze ZČ na sdílených daních 

 

 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je sloţena ze dvou poloţek  Tu hlavní 

část tvoří 20,59% podíl z celorepublikového výnosu této daně dle přepočteného počtu 

obyvatel obce. Od roku 2008 činí tento podíl 21,4 %.  Z tabulky 4.2 lze vyvodit, ţe výše 

příjmů této kapitoly bude závislá na více faktorech. Patří zde nejen počet obyvatel, ale i počet 

zaměstnanců v obci. S tím úzce souvisí míra regionální nezaměstnanosti – moţnost najít 

pracovní uplatnění v místě svého bydliště. Vzhledem k ekonomickým ukazatelům (viz příloha 

5 a 6), patří region Jesenicko k území, jeţ nedokáţe uspokojit poptávku po pracovních 

místech. Tím je podmíněna následná fluktuace zejména mladých lidí, jeţ se snaţí nalézt 

uplatnění mimo svůj domov a také místní, poměrně vysoká nezaměstnanost.   

 Pokud by v roce 2008 nedošlo ke zvýšení podílu na daních v rámci nového 

rozpočtového určení daní, byl by propad v příjmové oblasti dané daně větší a nedosáhl by ani 

20 % z celkového výnosu na sdílených daňových příjmech (viz graf  4.2). 
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Tab.4.2:  Podíl DPFO ze závislé činnosti na sdílených daních (Kč) 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Celkové daňové příjmy  13 950 030      15 840 081      15 715 003      17 425 894      20 258 652     

DPFO ze závislé činnosti   3 689 300       3 806 063       3 434 568       4 250 751       4 162 489     

Podíl na celk. daních v % 26,45 24,03 21,86 24,39 20,55 

Počet obyvatel 2 590  2 601  2 594  2 581  2 546  

 Přepočet DPFO  
na 1 obyv.  

         1 424              1 463              1 324              1 647              1 635     

Sdílená část 20,59 % /  
od r.2008 21,4 % 

3 438 782  3 547 616  3 209 596  3 962 108  3 889 837  

Sdílená část 1,5% 250 518  258 447  224 972  288 643  272 652  

 

Zdroj: Vlastní zpracování. Podle přílohy 4.  

 

 Ve snaze posílit motivaci obcí ke zvyšování zaměstnanosti a zvýšení principu 

zásluhovosti, připadl od roku 2002 obcím 1,5% podíl daně z příjmu FO ze závislé činnosti 

z celorepublikového výnosu této daně. Objem těchto finančních prostředků je dán počtem 

ekonomicky aktivních obyvatel, kteří jsou zaměstnáni na území dané obce a jsou poplatníky 

uvedené daně ku počtu zaměstnanců v ČR.  Dochází tak ke zvýhodňování obcí, kde sídlí 

velké společnosti. Jde například o vybudované průmyslové zóny,  které však vyţadují snadno 

dostupné lokality a dostatečnou nabídku kvalifikované pracovní síly. Naopak při přepočtu se 

nezohledňuje výše příjmů zaměstnanců. 

 

Graf 4.2: Podíl DPFO ze ZČ na sdílených daních 
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Zdroj: Vlastní zpracování. Podle tabulky 4.2. 



 

 - 33 - 

 Graf 4.3 ukazuje poměr dvou poloţek, jeţ tvoří sdílenou  DPFO ze ZČ . Pro obecní 

rozpočet je samozřejmě ţádoucí mít co nejvíce zdrojů pro své financování, ale cesta přes 

zaměstnance je více neţ problematická. Z pohledu místní samosprávy existuje pouze 

minimální, resp. téměř ţádná moţnost, jak ovlivnit zaměstnanost na svém území. 

 

Graf 4.3: Podíl sdílené daně 1,5 % DPFO ze ZČ k celkovému výnosu této daně 
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Zdroj: Vlastní zpracování. Podle tabulky 4.2. 

 

4.3.3  Vývoj podílu DPFO ze SVČ na sdílených daních  

 

 I do této daně byl začleněn motivační prvek v systému rozpočtového určení daní. Jeho 

smyslem je motivovat obce k podpoře podnikání  a zaměstnanosti a tím zvyšovaly svůj 

daňový výnos. Motivační prvek je tvořen 30% podílem na dani z příjmů fyzických osob  

z podnikání rozdělovaný podle místa bydliště podnikatele.  

 Výše daňového výnosu je přímo závislá na mnoţství a úspěšnosti ţivnostníků  

a drobných podnikatelů.  Vyšší míra nezaměstnanosti spojená s nedostatečnou nabídkou 

volných pracovních míst tak vede místní obyvatele k alternativě zaměstnávání sebe sama.  

Na základě ţivnostenského oprávnění či koncese vykonávají samostatně výdělečnou činnost. 

Struktura registrovaných subjektů v okrese Jeseník (viz Příloha 6) ukazuje rozloţení 

pracovních příleţitostí (mimo veřejnou sféru), jeţ je více orientované na drobné podnikání. 

V rámci ČR se fyzické osoby podílejí na celkové struktuře registrovaných subjektů 76,70 %. 

V okrese Jeseník je tento podíl o více jak 10 % vyšší – činí 86,98 %. 
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 Pro obec Lipová-lázně nepředstavuje DPFO ze samostatné výdělečné činnosti ţádný 

zásadní příjem. V rámci veřejného rozpočtu je tato výnosová daň téměř zanedbatelná. I přes 

snahu zainteresovat municipality k podpoře podnikatelské sféry, není moţné ovlivnit  

a předvídat vývoj této daně. Její výše je opět závislá na celkových hospodářských 

podmínkách, které ovlivňují odhodlání obyvatel podnikat. Tabulka 4.3 dokládá nestabilitu 

této daně v obecních příjmech. Ve sledovaném období se podílela na celkových příjmech 

v jednotlivých letech od 5,6 % do 8,99 %, coţ v průměru představuje 6,76 %.  

  

Tab. 4.3:  Podíl DPFO ze SVČ na sdílených daních (Kč) 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Celkové daňové příjmy  13 950 030      15 840 081      15 715 003      17 425 894      20 258 652     

DPFO ze SVČ      783 634       1 134 348          880 438       1 565 977       1 308 697     

Podíl na celk. daních v % 5,62 7,16 5,60 8,99 6,46 

Počet obyvatel 2 590  2 601  2 594  2 581  2 546  

 Přepočet DPFO  
na 1 obyv.  

           303                436                339                607                514     

Zdroj: Vlastní zpracování. Podle přílohy 4. 

 

 Ani po přepočtu DPFO ze ZČ na jednoho obyvatele není výhled pozitivní. I kdyţ 

výnosově má tato daň v průměru vzestupnou tendenci, její „houpačkový“ pohyb znesnadňuje 

predikce pro následující rozpočtové období. 

  

Graf 4.4: Podíl DPFO ze SVČ na sdílených daních 
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Zdroj: Vlastní zpracování. Podle tabulky 4.3.  
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4.3.4  Vývoj podílu DPPO na sdílených daních 

 

 Daň z příjmů právnických osob vţdy představovala v obecních rozpočtech daň  

do určité míry stabilní a značně výnosovou. Jako u předcházejících sdílených daní, kdy se 

kaţdá obec na uvedené procentní časti celostátního hrubého výnosu daně podílí stanoveným 

procentem, tak i pro DPPO platí stejná pravidla. Procento stanoví MF v dohodě s ČSÚ, a to 

ve výši odpovídající poměru násobku počtu obyvatel obce a koeficientu velikostní kategorie 

obce. V průměru se DPPO podílí na celkových sdílených daních  27 % (viz tab. 4.4). 

 

Tab. 4.4:  Podíl DPPO na sdílených daních (Kč) 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Celkové daňové příjmy  13 950 030      15 840 081      15 715 003      17 425 894      20 258 652     

DPPO   3 734 628       4 158 788       4 277 868       4 384 296       6 009 885     

Podíl na celk. daních v % 26,77 26,25 27,22 25,16 29,67 

Počet obyvatel 2 590  2 601  2 594  2 581  2 546  

Přepočet DPPO  
na 1 obyv. 

         1 442              1 599              1 649              1 699              2 361     

Zdroj: Vlastní zpracování. Podle přílohy 4.  

 

 Z grafického zobrazení (viz graf 4.5) je patrná změna v roce 2008, kde je více neţ 

zřetelné navýšení důchodu z této daně v rámci navýšení podílu obcí na sdílených daních  

na 21,4 %. V období let 2005 - 2007 docházelo k postupnému nárůstu příjmů cca o 3 %. 

V roce  2008 byl tento nárůst téměř 39%. 

 

Graf 4.5: Podíl DPPO na sdílených daních 
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Zdroj: Vlastní zpracování. Podle tabulky 4.4. 
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4.3.5  Vývoj podílu DPFO vybíraná sráţkou  

 

 V rámci daňového přerozdělování patří výtěţek této daně mezi nejméně efektivní. 

V obecním rozpočtu tvoří sotva 2 % z celkových sdílených daňových příjmů (viz tab. 4.5).  

 

Tab. 4.5:  Podíl DPFO vybíraná sráţkou na sdílených daních (Kč) 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Celkové daňové příjmy  13 950 030      15 840 081      15 715 003      17 425 894      20 258 652     

DPFO vybíraná srážkou      237 811          201 383          225 277          263 650          347 771     

Podíl na celk. daních v % 1,70 1,27 1,43 1,51 1,72 

Počet obyvatel 2 590  2 601  2 594  2 581  2 546  

Přepočet DPFO  
na 1 obyv. 

             92                  77                  87                102                137     

Zdroj: Vlastní zpracování. Podle přílohy 4.  

 

 Na základě nového RUD došlo v roce 2008 u této kapitoly k navýšení plateb  

ze státního rozpočtu oproti předcházejícímu roku o více jak 34 %.  I kdyţ si tato daň udrţí 

vzestupnou tendenci (viz graf 4.6), bude stále patřit mezi ty nejméně významné poloţky 

příjmové části obecního rozpočtu. 

 

Graf 4.6: Podíl DPFO vybíraná sráţkou na sdílených daních 
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Zdroj: Vlastní zpracování. Podle tabulky 4.5. 
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4.3.6  Sdílené daně celkem  

 

 Cílem změn v rozpočtových pravidlech bylo a je posílení municipalit, tak, aby činnost, 

jeţ vede ke správě veřejného majetku, byla v co největší moţné míře nezávislá na finančních 

prostředcích plynoucích z dotací a dalších peněţních transferů. 

 Sdílené daně (viz tab.4.6) na základě postupných změn v rozpočtovém určení daní 

mají pro obecní rozpočet ve sledovaném období vzestupnou tendenci. Postupný nárůst 

daňových výnosů je nicméně také ovlivněn změnami daňové politiky v oblasti zvyšování daní 

a jejich výpočtů (např. zavedení institutu superhrubé mzdy).  

   

Tab. 4.6:  Sdílené daně celkem (Kč) 

ROK                  
druh příjmu 

2004 2005 2006 2007 2008 

DPFO ze 
závislé 
činnosti 

   3 689 300        3 806 063        3 434 568        4 250 751        4 162 489     

DPFO ze SVČ       783 634        1 134 348           880 438        1 565 977        1 308 697     

DPFO 
srážková 

      237 811           201 383           225 277           263 650           347 771     

DPPO    3 734 628        4 158 788        4 277 868        4 384 296        6 009 885     

DPH    5 504 657        6 539 499        6 896 852        6 961 220        8 429 810     

 Celkem   13 950 030      15 840 081      15 715 003      17 425 894      20 258 652     

Zdroj: Vlastní zpracování. Podle přílohy 4.  

 

Tab. 4.7:  Přepočet sdílených daních na 1 obyvatele (Kč) 

ROK                  
druh příjmu 

2004 2005 2006 2007 2008 

DPFO ze 
závislé 
činnosti 

         1 424              1 463              1 324              1 647              1 635     

DPFO ze 
SVČ 

            303                 436                 339                 607                 514     

DPFO 
srážková 

              92                   77                   87                 102                 137     

DPPO          1 442              1 599              1 649              1 699              2 361     

DPH          2 125              2 514              2 659              2 697              3 311     

 Celkem           5 386              6 090              6 058              6 752              7 957     

Zdroj: Vlastní zpracování. Podle přílohy 4 a tabulky 4.6.  
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 Největší a nejvýraznější nárůst je vidět opět v roce 2008, kdy oproti předcházejícímu 

roku vzrostl výnos téměř o 17,85 %.  Graf  4.7 znázorňuje pohyb jednotlivých sdílených daní. 

Pro potřebnou analýzu a porovnání byl opět pouţit přepočet na 1 obyvatele. Nejvýznamněji se 

na posuzovaných daňových příjmech podílí daň z přidané hodnoty, která spolu s daní z příjmů 

právnických osob patří k nejefektivnějším a nejvíce rostoucím daním. Naopak DPFO  

ze závislé činnosti, DPFO ze samostatně výdělečné činnosti a DPFO vybíraná sráţkou mají 

spíše stagnující charakter. Pro jednodušší a přehlednější porovnání jsou částky převedené  

na procenta (viz tab. 4.8). Nepřímá daň – DPH tvoří téměř 42 % sdílených příjmů. 
 

Tab. 4.8:  Pořadí participace sdílených daních na příjmech obecního rozpočtu (v %) 

Pořadí 
ROK                  

druh příjmu 
2004 2005 2006 2007 2008 

1. 
DPH 39,46 41,28 43,89 39,95 41,61 

2. 
DPPO 26,77 26,25 27,22 25,16 29,67 

3. 
DPFO ze ZČ 26,45 24,03 21,86 24,39 20,55 

4. 
DPFO ze 

SVČ 
5,62 7,16 5,60 8,99 6,46 

5. 
DPFO  

srážková 
1,70 1,27 1,43 1,51 1,72 

  
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Zdroj: Vlastní zpracování. Podle tabulky 4.6.  

 

Graf 4.7: Přepočet sdílených daních na 1 obyvatele 
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Zdroj: Vlastní zpracování. Podle tabulky 4.7. 
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4.3.7  Celkové daňové příjmy 

 

 Mezi daňové příjmy samosprávných územních celků patří kromě sdílených daní také 

daně svěřené, nebo-li výlučné a poplatky (viz tab.4.9).  Poplatky jsou povaţovány za místní 

daně, které jsou vybírány za sluţby, jeţ jsou poskytované veřejným sektorem. Rozsah a výši 

jednotlivých poplatků schvaluje zastupitelstvo v rámci obecně závazné vyhlášky. Naopak 

DPPO placená obcí je stanovena zákonem, avšak pro svou strukturu je pro obec 

bezvýznamná. Na výdajové poloţce je daň zaplacena a následně je státem zpět vrácena  

do obecního rozpočtu.  

 Daň z nemovitostí  díky legislativním změnám by se mohla chovat progresivněji, 

kdyby ovšem obec Lipová-lázně vyuţila moţnosti navýšení této daně pomocí daňových 

korekčních koeficientů, jeţ se pohybují v rozmezí od 0,3 – 4,5. Vzhledem k sociální skladbě 

místního obyvatelstva by se takovýto krok setkal s negativním ohlasem  

a tudíţ je politicky neprůchodný. 

    

Tab. 4.9:  Rozloţení daňových příjmů (Kč) 

ROK                  
druh příjmu 

         2 004              2 005              2 006              2 007              2 008     

DPFO ze závislé 
činnosti 

  3 689 300       3 806 063       3 434 568       4 250 751       4 162 489     

DPFO ze SVČ      783 634       1 134 348          880 438       1 565 977       1 308 697     

DPFO vybíraná 
zvláštní srážkou 

     237 811          201 383          225 277          263 650          347 771     

DPPO   3 734 628       4 158 788       4 277 868       4 384 296       6 009 885     

DPH   5 504 657       6 539 499       6 896 852       6 961 220       8 429 810     

Daň z nemovitostí   1 257 939       1 447 413       1 369 434       1 139 192       1 358 006     

DPPO za obce      477 400          260 680          679 380          638 160          509 760     

Poplatky celkem   2 081 333       2 010 176       2 153 311       2 324 485       2 215 800     

Zdroj: Vlastní zpracování. Podle přílohy 4.  

  

 V následných grafických zpracováních je znázorněn vývoj jednotlivých příjmů, jeţ 

tvoří daňovou strukturu obecního rozpočtu (viz grafy 4.8, 4.9, 4.10). Příjem z DPH je 

nejpodstatnějším výnosem, který tvoří třetinu všech příjmových daňových poloţek. 

K nejméně ovlivňujícímu příjmu patří opět DPFO vybíraná sráţkou. Daň z nemovitostí spolu 

s poplatky tvoří z fiskálního hlediska méně výnosovou část rozpočtu. 
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Graf  4.8: Rozloţení daňových příjmů (Kč) 

Struktura daňových příjmů obce v letech 2004-2008
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Zdroj: Vlastní zpracování. Podle tabulky 4.9.  

  

 

Graf 4.9:  Rozloţení daňových příjmů v roce 2004 (v %) 
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Zdroj: Vlastní zpracování. Podle tabulky 4.9. 
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 Zajímavé je porovnání rozloţení daňových příjmů v roce 2008 vůči roku 2004. 

U DPFO ze závislé činnosti došlo během 5-ti let k poklesu příjmů o 4 % a u poplatků byl 

propad příjmů 3 %. Poklesu výnosů se nevyhnula ani DPPO za obce, jeţ spolu s daní 

z nemovitostí zaznamenala pokles o 1 %.  Výtěţek z DPFO vybírané zvláštní sráţkou zůstal 

dokonce zcela neměnný, stagnoval  ve výši jednoho procenta. Naopak  DPPO a DPH 

zaznamenaly nárůst o 4 %. K mírnému navýšení důchodu, o 1 %, došlo i u DPFO  

ze samostatně výdělečné činnosti. Z uvedených údajů vyplývá, ţe na růst daňových příjmů 

obecního rozpočtu mají vliv daně sdílené, a to převáţně DPH a DPPO. 

  

Graf 4.10: Rozloţení daňových příjmů v roce 2008 (v %) 
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Zdroj: Vlastní zpracování. Podle tabulky 4.9. 

 

 

4.3.8  Podíl sdílených a výlučných daňových příjmů  

 

  

 Pokud jsou opět přepočítány sdílené a výlučné příjmy na 1 obyvatele, tak porovnáním   

jejich hodnot je zjištěno následující. Sdílené příjmy představují pro obecní rozpočet více neţ 

80% podíl na celkových daňových příjmech. Daň z nemovitostí spolu s DPPO za obce  

a s poplatky přináší do obecní pokladny necelých 20 % z celkových daňových příjmů.  
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Tab. 4.10:  Podíl sdílených a výlučných daňových příjmů (Kč/ 1 obyv.) 

 

ROK                  
druh příjmu 

2004 2005 2006 2007 2008 

Příjmy 
celkem 

         6 860              7 520              7 678              8 341              9 561     

Příjmy 
sdílené 

         5 386               6 090              6 058              6 752              7 957     

Příjmy 
výlučné 

         1 474              1 430              1 620              1 589              1 604     

Zdroj: Vlastní zpracování. Podle tabulky 4.9. 

 

Graf 4.11: Podíl sdílených a výlučných daňových příjmů k celkovým příjmům 
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Zdroj: Vlastní zpracování. Podle tabulky 4.10. 

 

 Při porovnání daňových příjmů s vývojem inkasem daní v ČR v letech 2004 – 2008 

(viz Příloha 7) lze konstatovat, ţe DPH a DPPO koresponduje se zjištěnými výsledky v rámci 

analýzy obecních daňových příjmů. Mají vzestupnou tendenci a výnosově patří také 

k nejvýznamnějším příjmovým kapitolám. Naopak u daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti v rámci sledovaného období nedošlo k celostátnímu poklesu této daně jako tomu bylo 

u obecního rozpočtu. V průměru si celostátně udrţela DPFO ze ZČ nárůst.   
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5. ZÁVĚR 
 

 Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vývoj daňového systému České 

republiky s podrobným zaměřením na genezi rozpočtového určení daní s následným vlivem 

na příjmovou část obecního rozpočtu. Práce je rozdělena do 5 kapitol včetně úvodu.  

 V teoretické části je v práci shrnuta historie daní, je zde popsána úloha daní 

v moderním státě a vysvětlen pojem fiskální decentralizace. V další kapitole byla věnována 

pozornost  daňovým reformám a změnám v rozpočtovém určení daní v letech 1993 – 2008. 

 Na teoretickou část navazuje samotná analýza rozpočtového určení daní v letech  

2004 – 2008 a vliv legislativních změn na příjmovou část sdílených daní rozpočtu územně 

samosprávného celku, obce Lipová-lázně.    

 Snahou veškerých změn, které byly v průběhu několika let zahrnuty do rozpočtových 

pravidel, bylo odstranění příčin nerovnoměrného přerozdělování příjmů, odstranění 

nestability příjmů a zajištění větší finanční nezávislosti obcí. 

 Dle analýzy jednotlivých sdílených daní v průběhu 5 let bylo zjištěno, ţe současné 

rozpočtové určení daní platné od r. 2008 přineslo obcím vyšší daňové příjmy. Na celkové 

navýšení však měla největší vliv daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob.  

U daní, jejichţ součástí je i motivační sloţka, se poţadovaný efekt nedostavil. Daň z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti zaznamenala v průběhu sledovaných let dokonce 4% 

propad. Příčinu je moţné hledat jak v demografických, tak i v geografických a ekonomických 

podmínkách zdejšího regionu. Vysoká míra nezaměstnanosti a s tím spojená nedostatečná 

nabídka pracovních míst, zapříčiněná slabou ekonomickou aktivitou neumoţňuje vyšší příjem 

v rámci této motivační sloţky.       

 Z fiskálního hlediska je význam výnosů z místních poplatků a daně z nemovitostí  

pro obecní rozpočty podstatně niţší neţ u výnosů z daňových příjmů vybíraných centrálně. 

Na daňových příjmech obce Lipová-lázně se výnosy z místních poplatků,  daně  

z nemovitostí a  daně z příjmů právnických osob placené obcí podílejí v rozmezí 20 %. 

Porovnáním uvedených daní bylo zjištěno, ţe celkově sdílené daně jsou pro daňovou 

příjmovou stránku územního rozpočtu stěţejní. Tvoří více neţ 80 % těchto daňových příjmů. 

 Poslední novela zákona o rozpočtovém určení daní přinesla několik pozitiv. Zvýšením 

procentuálního podílu na celostátním výnosu daní došlo k posílení běţných příjmů v rozpočtu 

obce, i kdyţ toto navýšení je kompenzováno sníţením dotací ve stejné výši. Dalším pozitivem 

je moţnost vyuţít daňový korekční koeficient u daně z nemovitostí. Ovšem tato eventualita 

není obcí Lipová – lázně vyuţita. V neposlední řadě nelze opomenout  zavedení koeficientu 
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postupných přechodů, které řeší problém se skokovými změnami daňových příjmů. Tato 

problematika se ale obce netýká, jelikoţ velikostně spadá do kategorie, ve které jsou dopady 

změn nulové. 

 Pravomoc územně samosprávných celků při ovlivňování daňového výnosu je 

minimální, protoţe základní náleţitosti daní určují celostátně platné zákony. Vlivem novely 

zákona o rozpočtovém určení daní došlo k vyššímu přerozdělování veřejných financí. 

 Představitelé obce Lipová-lázně vnímají snahy státu o výraznější posílení přímých 

příjmů celkem pozitivně, avšak metody přerozdělování jsou i nadále nespravedlivé. 

Upozorňují hlavně na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a její motivační prvek 

ve výši 1,5 %, který se váţe k počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci, a také  

na 30% výnos u daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, jeţ je vázaný 

na bydliště podnikajících osob. V lokalitách, jako je Jesenicko, s nízkým podílem 

průmyslových a zpracovatelských provozů, je vyšší nezaměstnanost a také niţší mzdy. 

Obyvatelstvo je závislé převáţně na pracovních příleţitostech, spojených se sluţbami, které 

nedokáţí pokrýt poţadavky na trhu práce ze strany občanů. Nedostatek pracovních příleţitostí 

je částečně nahrazován drobným podnikáním, o čem svědčí o 10,28 % vyšší podíl 

registrovaných subjektů v roce 2008, neţ je celorepublikový průměr. Avšak i u této kategorie 

plátců DPFO jsou příjmy niţší, coţ přináší do obecního rozpočtu niţší výnosy. Další 

alternativou pro zvýšení daňových příjmů je úprava daně z nemovitostí s vyuţitím korekčních 

koeficientů. Ovšem současná ekonomická situace místního obyvatelstva a politická vůle 

představitelů obce nedovoluje tuto variantu implementovat do obecně závazné vyhlášky  

a uvést ji do praxe.  

 Nejstabilnější sloţku obecního rozpočtu představuje daň z přidané hodnoty. Otázkou 

zůstává, jak si povedou ostatní daňové příjmy v období hospodářské deprese. Obecní rozpočty 

by určitě neměly spoléhat na dřívější meziroční nárůsty těchto daní. Makroekonomické 

predikce a různá daňová protikrizová opatření indikují nutnost omezování výdajů z důvodu 

udrţení vyrovnaného hospodaření územně samosprávných celků.  
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SEZNAM ZKRATEK 
 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DPFO  Daň z příjmů fyzických osob 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

DPPO  Daň z příjmů právnických osob 

FO  Fyzické osoby 

KVKO  Koeficient velikostní kategorie obcí 

MF  Ministerstvo financí 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

ZČ  Závislá činnost 

RUD  Rozpočtové určení daní 
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Příloha 1 

 

Rozdělení rozpočtového určení daní od 1.1.2008 
 

 



Příloha 2 

 

Průběh celostátního inkasa sdílených daní v roce 2008 
 
  

Průběh celostátního inkasa sdílených daní v roce 2008 (v Kč) 

DATUM 

NÁZEV DRUHU PŘÍJMU 

DPH DPPO 
DPFO závislá 

činnost 
DPFO zvláštní 

sazba 
DPFO podávajících 

přiznání 

ink. k 21.1.08 -683 291 135,49 822 976 897,36 11 460 722 858,82 379 549 565,68 248 086 059,28 

ink. k 1.2.08 39 904 853 797,05 1 362 874 398,29 12 887 758 825,73 1 055 767 083,19 417 579 507,65 

ink. k 15.2.08 37 283 192 559,38 2 509 409 310,98 19 681 542 306,97 1 284 790 396,39 660 705 008,22 

ink. k 3.3.08 37 803 432 725,27 3 988 021 454,26 22 467 195 660,25 1 763 327 741,27 1 197 904 473,09 

ink. k 17.3.08 35 760 590 510,92 23 514 732 168,43 27 835 816 604,58 2 012 595 437,98 3 854 886 537,60 

ink. k 1.4.08 58 219 330 894,17 38 378 451 711,06 29 719 673 378,15 2 406 381 881,01 11 432 857 178,44 

ink. k 15.4.08 56 260 670 940,49 38 945 599 240,23 34 211 195 820,88 2 650 750 291,11 9 091 420 844,62 

ink. k 2.5.08 91 029 165 233,95 39 248 530 591,28 36 014 381 654,04 3 190 112 830,83 518 067 545,85 

ink. k 15.5.08 90 025 047 813,19 40 373 477 321,45 42 175 881 451,12 3 409 146 056,21 581 263 219,89 

ink. k 2.6.08 100 856 427 128,78 41 555 090 312,96 45 031 112 786,00 3 946 882 224,96 841 628 862,09 

ink. k 13.6.08 99 315 026 843,44 51 304 542 982,19 51 410 920 785,85 4 174 639 696,93 2 763 523 834,21 

ink. k 1.7.08 119 840 229 806,28 107 396 873 046,20 54 819 139 292,77 4 758 972 125,57 9 494 205 831,21 

ink. k 15.7.08 119 399 320 803,79 107 351 654 827,52 61 773 120 804,74 5 065 291 385,73 9 922 138 844,38 

ink.k 1.8.08 157 186 560 180,15 107 748 468 494,28 64 724 532 149,13 5 975 101 920,46 9 885 079 786,95 

ink. k 15.8.08 155 402 350 376,31 106 993 211 061,38 71 699 128 815,71 6 214 611 658,92 10 041 231 519,29 

ink. k 1.9.08 165 253 183 144,68 111 265 402 311,62 74 648 296 119,11 6 758 155 377,91 10 283 380 188,93 

ink. k 15.9.08 163 389 998 424,40 127 905 170 942,72 80 738 498 159,97 7 055 827 511,91 11 752 491 155,48 

ink. k 1.10.08 183 419 946 375,55 147 449 863 831,85 83 633 669 276,55 7 621 833 002,38 12 895 654 443,10 

ink. k 15.10.08 182 806 015 110,26 147 871 380 344,13 90 370 906 358,59 7 896 416 683,16 13 121 150 324,94 

ink. k 3.11.08 224 077 584 703,11 149 257 292 833,07 93 178 722 786,10 8 754 104 899,75 13 423 612 448,58 

ink. k 12.11.08 224 273 371 225,57 149 420 087 190,58 98 261 656 816,90 8 927 139 986,90 13 541 836 369,95 

ink. k 21.11.08 222 022 936 652,69 149 885 456 405,62 102 656 342 481,99 9 087 769 508,60 13 601 560 053,38 

ink. k 12.12.08 234 768 118 719,86 158 461 144 948,61 110 468 829 890,73 9 750 553 524,60 15 509 514 581,01 

ink. k 31.12.08 255 189 809 463,44 182 511 129 149,97 115 180 241 016,37 10 378 201 175,34 17 748 525 579,75 

 

Zdroj: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10236.html?year= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3 

 

Přehled průměrných nároků obcí a krajů v roce 2008 
 
 

Přehled průběhu nároků obcí a krajů v roce 2008 (v Kč) 

DATUM 

NÁZEV DRUHU PŘÍJMU 

DPH DPPO 
DPFO závislá 

činnost 
DPFO zvláštní 

sazba 

DPFO 
podávajících 

přiznání 

inkaso k 21.1.08 -683 291 135,49 822 976 897,36 11 460 722 858,82 379 549 565,68 248 086 059,28 

1.2. - 21.1.2008 39 904 853 797,05 539 897 500,93 1 427 035 966,91 676 217 517,51 169 493 448,37 

15.2. - 1.2.2008 -2 621 661 237,67 1 146 534 912,69 6 793 783 481,24 229 023 313,20 243 125 500,57 

3.3. - 15.2.2008 -2 101 421 071,78 1 478 612 143,28 2 785 653 353,28 478 537 344,88 537 199 464,87 

17.3. - 3.3.2008 -4 144 263 286,13 19 526 710 714,17 5 368 620 944,33 249 267 696,71 2 656 982 064,51 

1.4. - 17.3.2008 18 314 477 097,12 14 863 719 542,63 1 883 856 773,57 393 786 443,03 7 577 970 640,84 

15.4. - 1.4.2008 -1 958 659 953,68 567 147 529,17 4 491 522 442,73 244 368 410,10 -2 341 436 333,82 

2.5. - 15.4.2008 32 809 834 339,78 302 931 351,05 1 803 185 833,16 539 362 539,72 -10 914 789 632,59 

15.5. - 2.5.2008 -1 004 117 420,76 1 124 946 730,17 6 161 499 797,08 219 033 225,38 -10 851 593 958,55 

2.6. - 15.5.2008 9 827 261 894,83 1 181 612 991,51 2 855 231 334,88 537 736 168,75 -10 591 228 316,35 

13.6. - 2.6.2008 -1 541 400 285,34 9 749 452 669,23 6 379 807 999,85 227 757 471,97 -8 669 333 344,23 

1.7. - 13.6.2008 18 983 802 677,50 56 092 330 064,01 3 408 218 506,92 584 332 428,64 -1 938 651 347,23 

15.7. - 1.7.2008 -440 909 002,49 -45 218 218,68 6 953 981 511,97 306 319 260,16 -1 510 718 334,06 

1.8. - 15.7.2008 37 346 330 373,87 351 595 448,08 2 951 411 344,39 909 810 534,73 -1 547 777 391,49 

15.8. - 1.8.2008 -1 784 209 803,84 -755 257 432,90 6 974 596 666,58 239 509 738,46 -1 391 625 659,15 

1.9. - 15.8.2008 8 066 622 964,53 3 516 933 817,34 2 949 167  303,40 543 543 718,99 -1 149 476 989,51 

15.9. - 1.9.2008 -1 863 184 720,28 16 639 768 631,10 6 090 202 040,86 297 672 134,00 319 633 977,04 

1.10. - 15.9.2008 18 166 763 230,87 19 544 692 889,13 2 895 171 116,58 566 005 490,47 1 143 163 287,62 

15.10. - 1.10.2008 -613 931 265,29 421 516 512,28 6 737 237 082,04 274 583 680,78 225 495 881,84 

3.11. - 15.10.2008 40 657 638 327,56 1 385 912 488,94 2 807 816 427,51 857 688 216,59 302 462 123,64 

12.11. - 3.11.2008 195 786 522,46 162 794 357,51 5 082 934 030,80 173 035 087,15 118 223 921,37 

21.11. - 12.11.2008 -2 250 434 572,88 465 369 215,04 4 394 685 665,09 160 629 521,70 59 723 683,43 

12.12.- 21.11.2008 10 494 747 494,29 8 575 688 542,99 7 812 487 408,74 662 784 016,00 1 907 954 527,63 

31.12. - 12.12.2008 20 421 690 743,58 24 049 984 201,36 4 711 411 125,64 627 647 650,74 2 239 010 998,74 

 

Zdroj: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10254.html?year= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4 

 

Celkové příjmy obce Lipová-lázně v letech 2004-2008 
 
 

ROK                  
druh příjmu 

2004 2005 2006 2007 2008   

DPFO ze závislé 
činnosti 

  3 689 300       3 806 063       3 434 568       4 250 751       4 162 489     

 D
a
n
ě

 s
d
íle

n
é
   

DPFO ze SVČ      783 634       1 134 348          880 438       1 565 977       1 308 697     

DPFO vybíraná 
zvláštní srážkou 

     237 811          201 383          225 277          263 650          347 771     

DPPO   3 734 628       4 158 788       4 277 868       4 384 296       6 009 885     

DPH   5 504 657       6 539 499       6 896 852       6 961 220       8 429 810     

Daň z nemovitostí   1 257 939       1 447 413       1 369 434       1 139 192       1 358 006     
 Daň 

svěřená  
DPPO za obce      477 400          260 680          679 380          638 160          509 760     

Poplatek za 
znečišťov.ovzduší 

         7 600              7 550                     -                     -                     -     

 P
o
p

la
tk

y
  

Popl.za vypouštění 
odpad.vod do 

povrch. 
         3 750                     -                     -                     -                     -     

Poplatek za odnětí 
poz.plnících fci lesa 

       21 014            23 246            31 955          111 970            26 385     

Odvody za odnětí 
půdy ze zem.fondu 

                -            11 817                361              5 845              8 757     

Popl. za likvidaci 
komunál.odpadu 

  1 027 733       1 072 705          941 261          944 529          917 066     

Poplatek ze psů        40 405            33 898            38 795            37 796            33 924     

Poplatek za lázeň. 
a rekreační pobyt 

     755 732          661 929          838 936          856 972          899 453     

Poplatek za užívání 
veřej.prostranství 

       15 470            42 920          124 400          122 129              7 980     

Poplatek ze 
vstupného 

         8 124                     -                     -                     -                     -     

Poplatek z 
ubytovací kapacity 

       50 634              8 438            13 460                     -                     -     

Popl.za provoz 
výher hracích 

přístrojů 
       26 000            29 000            20 000            56 000            53 000     

Odvod výtěžku z 
provozování loterií 

       24 411            17 363            25 963            21 749            33 675     

Správní poplatky      100 460          101 310          118 180          167 495          235 560     

CELKEM  17 766 702      19 558 350      19 917 128      21 527 731      24 342 218            -     

Počet obyvatel k 
1.1. 

2 590  2 601  2 594  2 581  2 546  
 

Zdroj: Vlastní zpracování. Podle: výkazy a podklady poskytnuté Obecním úřadem v Lipové-lázních. 

         http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi- in/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=302929 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=302929


Příloha 5 

 

Vybrané doplňkové demografické a ekonomické ukazatele 
 

 

  2 004    2 005    2 006    2 007    2 008    

Míra nezaměstnanosti v % 

okres Jeseník 18,31 16,88 14,68 11,09 11,50 

Olomoucký kraj 11,73 10,65 8,97 6,73 6,87 

ČR 8,30 7,90 7,10 5,30 4,40 

Volná prac. 
místa okr. Jes. 

165 180 183 190 94 

Počet obyvatel k 31.12. 

okres Jeseník 42 014    41 891    41 827    41 565    41 404    

Olomoucký kraj 635 126    639 161    639 894    641 791    642 137    

ČR 10 220 577    10 251 079    10 287 189    10 381 130    10 467 542    

Hustota obyvatelstva - osoby/km
2
 

okres Jeseník 58,0 58,3 58,2 57,8 57,6 

Olomoucký kraj 123,0 121,4 121,5 121,9 121,9 

ČR 130,0 130,0 130,4 131,6 132,7 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. Podle: http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/archiv 
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Příloha 6 

 

Registrované subjekty v ČR v letech 2004-2008 

 

Registrované subjekty k 
31.12. 

        

  2004 2005 2006 2007 2008 

Jeseník 10 966    10 532    10 630    10 774    10 936    

z toho PO 1 218    1 276    1 302    1 361    1 424    

z toho FO 9 748    9 256    9 328    9 413    9 512    

Olomoucký kraj 129 075    129 331    130 427    132 139    135 028    

z toho PO 18 574    19 734    20 473    21 634    22 905    

z toho FO 110 501    109 597    109 954    110 505    112 123    

Česká republika 2 352 601    2 388 490    2 430 481    2 481 863    2 552 149    

z toho PO 466 317    493 256    518 301    560 826    594 647    

z toho FO 1 886 284    1 895 234    1 912 180    1 921 037    1 957 502    

  

Zdroj: Vlastní zpracování. Podle: http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/archiv 
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Příloha 7 

 

Inkaso daní v ČR v letech 2001 - 2008 
 

Inkaso daní v letech 2001 - 2008 

Vývoj inkasa daní v ČR v letech 2001 - 2008 (v mil. Kč)  

Daň 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Daň z přidané hodnoty 151 886 155 209 164 856 184 320 208 413 217 784 236 385 255 190 

Daně spotřební 76 299 79 485 84 179 95 841 110 491 119 535 138 947 130 553 

Daň z příjmů PO 75 940 90 737 96 978 106 526 137 432 128 865 155 674 173 590 

Daň z příjmů - § 36 18 045 16 755 20 625 12 098 11 242 14 003 15 700 19 299 

Daň z příjmů FO - 

podnikatel 
18 796 21 901 22 131 24 040 26 583 17 854 17 003 17 749 

Daň z příjmů FO - 

zaměstnanci 
78 530 86 591 94 653 102 627 110 662 111 633 126 388 115 180 

Daň silniční 5 283 5 512 5 738 5 509 5 191 5 428 5 915 6 002 

Daň dědická 112 86 100 100 103 124 109 115 

Daň darovací 475 601 648 818 510 604 692 345 

Daň z převodu nemovitostí 5 834 7 171 8 025 9 461 7 494 7 788 9 774 9 950 

Daň z nemovitostí 4 353 4 576 4 840 4 948 4 987 5 017 5 123 5 195 

Ostatní poloţky 4 466 5 147 4 923 5 099 5 252 4 977 4 250 4 281 

Celkem 440 201 473 771 507 696 551 387 628 360 633 614 715 961 737 449 

Zdroj: http://www.finance.cz/dane-a-mzda/statistiky/ 

 

 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/statistiky/

