
OBSAH 

 

1.  ÚVOD....................................................................................................................................6 

2.   HOSPODAŘENÍ OBCÍ........................................................................................................8 

   2. 1   Veřejná správa.................................................................................................................8 

   2. 2   Rozpočtová soustava.......................................................................................................9 

   2. 3   Územně-samosprávné členění.......................................................................................10 

      2. 3. 1   Obce.......................................................................................................................11 

   2. 4   Pravidla hospodaření obcí.............................................................................................12 

      2. 4. 1   Rozpočtové zásady.................................................................................................13 

      2. 4. 2   Rozpočtový proces.................................................................................................14 

      2. 4. 3   Rozpočtový výhled................................................................................................16 

      2. 4. 4   Rozpočtová skladba...............................................................................................16 

   2. 5   Příjmy rozpočtu obcí.....................................................................................................18 

      2. 5. 1   Příjmy z místních poplatků....................................................................................19 

      2. 5. 2   Příjmy ze správních poplatků.................................................................................20 

3.   MÍSTNÍ POPLATKY JAKO ZDROJ PŘÍJMŮ OBCÍ.......................................................21 

   3. 1   Vývoj hospodaření Města Šumperk v letech 2006 – 2010...........................................21 

   3. 2   Vývoj místních poplatků v letech 2006 – 2010............................................................24 

   3. 3   Vývoj jednotlivých místních poplatků vybíraných v letech 2006 – 2010....................25 

      3. 3. 1   Poplatek ze psů.......................................................................................................29 

      3. 3. 2   Poplatek za užívání veřejného prostranství............................................................31 

      3. 3. 3   Poplatek ze vstupného............................................................................................33 

      3. 3. 4    Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a  

                    částí měst...............................................................................................................34 

      3. 3. 5   Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní  

                   zařízení povolené Ministerstvem financí České republiky....................................35 

      3. 3. 6  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

      a odstraňování komunálních odpadů.......................................................................36 

   3. 4   Nevybírané místní poplatky..........................................................................................38 

      3. 4. 1   Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt...........................................................38 

      3. 4. 2   Poplatek z ubytovací kapacity................................................................................39 

       



3. 4. 3   Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na  

             stavbu vodovodu nebo kanalizace................................................................................40 

4.   SPRÁVNÍ POPLATKY JAKO ZDROJ PŘÍJMŮ OBCÍ...................................................41 

   4. 1   Vývoj správních poplatků v letech 2006 – 2010...........................................................41 

   4. 2   Správní poplatky vybírané v letech 2006 – 2010..........................................................42 

      4. 2. 1   Správní poplatky vybírané odborem správním a vnitřních věcí............................44 

      4. 2. 2   Správní poplatky vybírané odborem sociálním.....................................................46 

      4. 2. 3   Správní poplatky vybírané odborem dopravy........................................................46 

      4. 2. 4   Správní poplatky vybírané odborem životního prostředí.......................................48 

      4. 2. 5   Správní poplatky vybírané odborem finančním a plánovacím..............................48 

      4. 2. 6   Správní poplatky vybírané odborem výstavby.......................................................49 

      4. 2. 7   Správní poplatky vybírané odborem živností a podnikání.....................................50 

      4. 2. 8   Informační systémy, elektronické úkony a základní registry.................................51 

   4. 3   Rozdíly ve vybírání místních a správních poplatků......................................................51 

5.   ZÁVĚR...............................................................................................................................54 

Seznam použité literatury..........................................................................................................56                

Seznam zkratek 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Seznam příloh         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1   ÚVOD 

     Již ve starém Řecku a Římě začala existovat určitá forma místní samosprávy. Správa 

těchto vzniklých municipalit vyžadovala finanční prostředky, a proto se začaly vybírat různé 

obměny dnešních daní a poplatků. 

     Na našem území můžeme zaznamenat vznik prvních forem daní a poplatků ve 12. století, 

kdy panovník začal vybírat od měst tzv. regály za povolení k některým druhům činností, např. 

vybírání mýtného, pořádání trhů. Později se vybíraly i akcízy, dávky, daně a poplatky. 

     V novodobé historii naší země, při vzniku Československa v roce 1918, můžeme  

ve veřejných rozpočtech najít místní dávky, které byly vybírány např. ze psů nebo z držení 

motorových dopravních prostředků. Forma těchto místních dávek zůstala v soustavě rozpočtů 

až do dnešní doby v podobě místních poplatků. Ty jsou vybírány nejnižší úrovní modelu 

fiskálního federalismu, a to obcemi do jejich rozpočtů.  

     Od 1. září 1999 je Česká republika vázána Evropskou chartou místní samosprávy, k níž 

přistoupila 28. května 1998. Jedná se o obecné evropské standardy demokratické územní 

samosprávy, ze kterých, v souvislosti s tématem diplomové práce, vyplývá ve článku 9  

i požadavek na záruky přiměřených vlastních finančních zdrojů. Toho je dosaženo právě 

prostřednictvím místních poplatků, jež mají obce možnost samy ovlivňovat na základě zákona 

o místních poplatcích. 

     Diplomová práce analyzuje místní a správní poplatky jako zdroje příjmů rozpočtů obcí.  

     Cílem diplomové práce je nastínit vývoj místních a správních poplatků v průběhu jednoho 

volebního období v obecné legislativní rovině (volební období zastupitelstev obcí) a  

na praktickém příkladu konkrétní obce (město Šumperk) ukázat, jak změny legislativy 

ovlivňují inkaso místních a správních poplatkům, které jsou součástí daňových příjmů obce. 

     Cílem práce není řešit otázky vymáhání, exekucí, pokut a penále nezaplacených místních a 

správních poplatků ani osob, které podléhají platbě těchto poplatků, ale z nějakého důvodu je 

neplatí. 

     Předpoklady stanovené na základě cíle diplomové práce jsou dva, jak pro oblast místních 

poplatků – vzhledem k tomu, že obce mají pravomoc v rámci dané legislativy ovlivňovat výši 

finančních prostředků vybraných za místní poplatky, činí tyto prostředky rok od roku vyšší 

procentní část z daňových příjmů konkrétní obce; tak pro oblast správních poplatků – každý 

občan vybrané obce zaplatí rok od roku více peněz na správních poplatcích. 

     Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je 

charakterizována veřejná správa a samospráva v České republice. Dále se zabývá 



hospodařením obcí a příjmy rozpočtu obcí. Část praktická je zaměřená na hospodaření 

konkrétní vybrané obce s důrazem na místní a správní poplatky v jednotlivých letech 2006 - 

2010. 

     V teoretické části je použita odborná literatura a příslušné právní předpisy týkající se dané 

problematiky. Praktická část je vytvořena na základě analýzy hospodaření vybrané obce a 

také na základě legislativy, která upravuje oblast místních a správních poplatků. Srovnání je 

vypracováno metodou časových řad a ekonomickou statistikou. Celá diplomová práce je 

zpracována pouze na základě daného časového období let 2006 – 2010.  

 

     Tato diplomová práce byla zpracována ke dni 31. března 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2   HOSPODAŘENÍ OBCÍ 

     Tato kapitola obsahuje vymezení základních pojmů v oblasti veřejné správy a samosprávy. 

Je zde vysvětlen pojem obec ve smyslu zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) a 

charakterizovány činnosti vztahující se k rozpočtu obce. Dále jsou zde popsány příjmy 

rozpočtu obce. 

 

2. 1   Veřejná správa 

     V České republice vykonává veřejnou správu stát a územně příslušné samosprávné územní 

celky.
1
 

     „Veřejná správa je pojímána jako: 

 souhrn záměrných činností a úkolů zabezpečovaných na jednotlivých vládních 

úrovních ve veřejném zájmu
2
 (na úrovni státu a územní samosprávy), zejména 

zajišťování veřejných služeb, tzn. čistých i veřejných statků; 

 souhrn institucí, které tuto činnost vykonávají přímo, či zprostředkovaně; státní 

instituce vykonávají státní správu přímo, ostatní odvozeně, např. územní 

samospráva; toto je institucionální pojetí.“
3
 

     Veřejná správa se skládá ze státní správy a veřejné samosprávy (viz schéma 2.1). Státní 

správa je realizována vládou (výkonná moc), ústředními orgány státní správy (ministerstva), 

ostatními ústředními orgány (např. Český statistický úřad) a dalšími orgány státní správy 

(např. Úřad pro veřejné informační systémy). Veřejná samospráva je obrazem decentralizace 

a demokracie v zemi.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
   Regionální informační servis 

2
   veřejný zájem – obecný zájem společnosti, který je ale vždy v souvislosti s nějakým určitým objektem 

3
   PEKOVÁ, J. Veřejné finance – úvod do problematiky, s. 31, citace 

4
   PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 11 
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Schéma 2.1    

Schéma veřejné správy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj : Provazníková, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe; převzato 

 

     Územní veřejná samospráva je uskutečňována krajskými úřady, magistráty statutárních 

měst, městskými úřady a obecními úřady. 

 

2. 2   Rozpočtová soustava 

     Rozpočtovou soustavou rozumíme systém veřejných rozpočtů (viz schéma 2.2).  

 

Schéma 2.2 

Kombinovaný model fiskálního federalismu v České republice 
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Zdroj : Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy; převzato 

 

Veřejná správa 

Státní správa Samospráva 

Územní samospráva Zájmová skupina 

Státní rozpočet Státní fondy 



     Dle Pekové: „se pod pojmem rozpočtová soustava rozumí: 

 soustava peněžních fondů, z nichž objemově nejdůležitější jsou veřejné rozpočty, 

zejména státní rozpočet; 

 soustava rozpočtových vztahů uvnitř rozpočtové soustavy; 

 soustava orgánů a institucí, které se starají o tvorbu, rozdělování a užití veřejných 

rozpočtů a mimorozpočtových fondů, a zajišťují jejich plnění; institucionální 

hledisko se promítá do vnitřního třídění veřejného rozpočtu.“
5
 

     Veřejný rozpočet chápeme jako peněžní fond, ale i jako finanční plán veřejnoprávních 

institucí. Soustava veřejných rozpočtů je v České republice tvořena: 

 státním rozpočtem, 

 rozpočty krajů, měst, obcí a dobrovolných svazků obcí, 

 rozpočty příspěvkových organizací a organizačních složek, 

 rozpočty regionálních rad regionů soudržnosti, 

 veřejnými fondy, 

 nadnárodním rozpočtem (rozpočet Evropské unie).
6
 

     Rozpočtovou soustavu můžeme rozdělit dle vertikální nebo horizontální struktury.      

     Vertikální struktura rozpočtové soustavy zohledňuje jednotlivé úrovně veřejných 

rozpočtů. Zobrazuje se zde působení fiskální decentralizace – centrální stupeň státní správy 

přenáší pravomoci spojené se zajišťováním veřejných statků na nižší úrovně proto, aby mohlo 

docházet k lepší efektivnosti vynakládání veřejných prostředků.  

     Horizontální struktura rozpočtové soustavy je systém veřejných rozpočtů na jedné 

úrovni, např. rozpočty obcí. 

 

2. 3   Územně-samosprávné členění 

     Česká republika je uspořádána z různých typů územně-samosprávných celků, přičemž 

každý z nich hospodaří dle svého vlastního rozpočtu. Tyto rozpočty tvoří soustavu veřejných 

rozpočtů, kde dochází k jejich vzájemnému prostupování.  

     Dle článku 101 Ústavy České republiky, odstavce 3 jsou: „územní samosprávné  celky 

veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního 

rozpočtu“. 

                                                 
5
   PEKOVÁ, J. Veřejné finance – úvod do problematiky, s. 95, citace 

6
   PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, s. 201 - 202 



     V Ústavě České republiky, článek 99, je napsáno, že: „Česká republika se člení na obce, 

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

samosprávnými celky“. 

     Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích upravuje působnost třinácti krajů, ze kterých je Česká 

republika složena. Hlavní město Praha je legislativně upraveno v samostatném zákoně  

č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, přičemž je mnohdy považováno za čtrnáctý kraj České 

republiky. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) upravuje základní územní 

samosprávné celky, jež v České republice představují obce. Dle tohoto zákona rozlišujeme 

několik typů obcí, a to obce, města, městyse, statutární města, městské obvody, městské části 

a hlavní město Prahu, zvláštní postavení mají vojenské újezdy. 

 

2. 3. 1   Obce 

     Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, jenž tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací vystupující 

v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec 

hospodaří s vlastním majetkem.
7
 

     Občanem obce je fyzická osoba se státním občanstvím České republiky, která je hlášena 

v obci k trvalému pobytu.
8
 

     Obec zabezpečuje všestranný rozvoj vlastního území a potřeby svých občanů. Při plnění 

svých povinností a úkolů chrání veřejný zájem.
9
 

Samospráva obcí 

     Obec spravuje své záležitosti samostatně, tzv. samostatná působnost obcí. Do této 

samostatné působnosti obcí mohou zasahovat státní orgány a orgány krajů, vyžaduje-li to 

ochrana zákona, ale jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti obce 

může být omezen pouze na základě zákona. Dle článku č. 104 Ústavy České republiky 

„rozhoduje ve věcech samosprávy zastupitelstvo obce, které v mezích své působnosti vydává 

obecně závazné vyhlášky“. Na základě těchto obecně závazných vyhlášek ukládá obec 

povinnosti v oblasti životního prostředí, veřejného prostranství ad. 

     „Samostatná působnost představuje decentralizaci veřejné správy, u přenesené působnosti 

jde o výraz dekoncentrace.“ 
10

 

 

                                                 
7
   zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 1, § 2 odst. 1 

8
   zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 16 odst. 1 písm. a), b) 

9
   zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 2 odst. 2 

10
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 28, citace 



Přenesená působnost 

     Všechny obce vykonávají přenesenou působnost v základním rozsahu dle příslušných 

zákonů. Základní rozsah znamená, že obec uskutečňuje přenesenou působnost pro svůj 

správní obvod, jenž je shodný s územním obvodem dané obce. 

     Přenesenou působnost státní správy tedy mohou vykonávat obce, které jsou: 

 obecním úřadem se základní přenesenou působností, 

 obecním úřadem s matričním úřadem, 

 obecním úřadem se stavebním úřadem, 

 pověřeným obecním úřadem, 

 obecním úřadem s rozšířenou působností.
11

 

     V rámci výkonu přenesené působnosti obce např.: 

 vydávají nařízení obce, 

 rozhodují o místních komunikacích, 

 projednávají přestupky atd.
12

 

     Obce s pověřeným obecním úřadem např.: 

 rozhodují o poskytnutí peněžité a věcné dávky nebo půjčky, 

 jsou orgánem ochrany přírody aj.
10

 

    Obce s rozšířenou působností mají kompetence např.: 

 v oblasti evidence obyvatel, 

 v oblasti vydávání občanský průkazů, cestovních pasů a řidičských průkazů ad.
10

 

     Pokud není zákonem stanoveno, že se jedná o přenesenou působnost obcí, jde o jejich 

samostatnou působnost. 

 

2. 4   Pravidla hospodaření obcí 

     Obec využívá svůj majetek účelně a hospodárně, je povinna o něj pečovat a vede jeho 

evidenci. Obec nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob, výjimky jsou uvedeny 

v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v § 38 odst. 3. 

     Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, 

aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Obec je povinna jakýkoliv 

úmysl (prodej, darování, směna, pronájem, výpůjčka) se svým nemovitým majetkem nejméně 

po dobu patnácti dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce zveřejnit na úřední desce.
13

 

                                                 
11

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 31-32 
12

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, s. 31 
13

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 



     Obec vede účetnictví podle zvláštního zákona a finanční hospodaření obce se řídí ročním 

rozpočtem (viz schéma 2.3) a rozpočtovým výhledem. 

 

Schéma 2.3 

Rozpočet obce v České republice 

PŘÍJMY VÝDAJE 

Běţné: 

- daňové (tř. 1) 

     - svěřené (výlučné) daně 

     - sdílené daně 

     - místní poplatky 

     - správní poplatky 

- nedaňové (tř. 2) 

     - poplatky za služby 

     - příjmy z pronájmu majetku 

     - příjmy od OS, PO 

     - dividendy z akcií, přijaté úroky 

     - ostatní 

Přijaté dotace (tř. 4 – část) 

- běžné neinvestiční dotace, a to: 

     - neúčelové 

     - účelové 

Kapitálové (tř. 3) 

- z prodeje majetku (tř. 8) 

- z prodeje akcií a majetkových podílů 

- přijaté střednědobé a dlouhodobé úvěry  

   (tř. 8) 

- ostatní 

Přijaté dotace (tř. 4 – část) 

- kapitálové, investiční, a to: 

     - neúčelové 

     - účelové 

Běţné (tř. 5) – neinvestiční: 

- mzdy a platy 

- povinné pojistné za zaměstnance 

- materiálové náklady 

- energie 

- nájemné 

- sociální dávky 

- výdaje na municipální podniky 

- sankce za porušení rozpočtové kázně 

- placené pokuty 

- placené úroky 

- dotace vlastním OS a jiným subjektům 

- neinvestiční příspěvky PO 

- výdaje na sdružování finančních prostředků 

- příspěvky DSO 

- ostatní 

Kapitálové (tř. 6) – investiční: 

- pořízení DHM a DNHM 

- investiční příspěvky PO 

- investiční půjčky poskytnuté různým   

   subjektům (tř. 8) 

- splátky úvěrů (tř. 8) 

- ostatní 

Zdroj : Peková, J. Veřejné finance – úvod do problematiky; převzato 

 

2. 4. 1   Rozpočtové zásady 

     Mezi rozpočtové zásady, kterými se obec řídí při sestavování svého rozpočtu, patří: 

 zásada každoročního sestavování a schvalování; 

 zásada pravdivosti – informace ohledně finančního hospodaření musí být pravdivé 

a musí zobrazovat realitu; 

 zásada úplnosti – rozpočet musí obsahovat všechny povinné a důležité údaje 

rozhodné pro hospodaření obce; 

 zásada dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu – případný schodek musí být uhrazen 

z vlastních nebo cizích finančních zdrojů; 



 zásada efektivnosti rozpočtových prostředků – finance z rozpočtu musí být 

vynakládány hospodárně a účelně; 

 zásada publicity – povinnost obcí zveřejňovat své rozpočty tak, aby k němu měli 

přístup občané obce, tzv. veřejná kontrola.
14

 

 

2. 4. 2   Rozpočtový proces 

     Rozpočtový proces trvá 1,5 – 2 roky a je tudíž delší než rozpočtové období, které je 

totožné s jedním kalendářním rokem. 

     Rozpočtový proces se skládá z několika po sobě jdoucích činností, které mají pevná 

pravidla, jsou dány příslušnými zákony. Mezi tyto činnosti v rozpočtovém procesu obcí patří: 

návrh rozpočtu, schválení rozpočtu, plnění rozpočtu, kontrola rozpočtu.
15

 

Návrh rozpočtu 

     Návrh rozpočtu se zpracovává tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, 

jimiž se mají při svém hospodaření povinně řídit výkonné orgány obce, dále právnické osoby 

zřízené nebo založené obcí a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků 

z rozpočtu. Návrh rozpočtu obce musí být zpřístupněn nejméně po dobu patnácti dnů  

na veřejně přístupné úřední desce obce a musí být zabezpečen i dálkový přístup v elektronické 

podobě, popř. zveřejnění dalšími způsoby, které jsou v místě obvyklé. 

Schvalování rozpočtu 

     Rozpočet obce schvaluje její zastupitelstvo nadpoloviční většinou všech členů v tomto 

zastupitelstvu. Rozpočet je schvalován v třídění dle rozpočtové skladby. 

     Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu obce se neprodleně provádí rozpis rozpočtu. 

Součástí rozpisu rozpočtu je vždy sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které 

jsou povinny se jimi řídit (příspěvkové organizace).  

Rozpočtová opatření 

     Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodů organizačních, metodických a 

věcných změn. Tyto změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují 

podle časové posloupnosti. 

     Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích 

k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí 

nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Rozpočtová opatření provádí rada obce v rozsahu, 

který stanoví zastupitelstvo obce. 
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Plnění rozpočtu 

     Obec uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provádí 

pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření jí zřízených a 

založených právnických osob a zařízení po celý rozpočtový rok. Do plnění rozpočtu se 

zahrnují jen takové finanční operace, které byly uskutečněny v příslušném kalendářním roce. 

Závěrečný účet obce 

     Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají 

do závěrečného účtu. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 

v plném členění podle rozpočtové skladby 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 a hospodaření s jejich 

majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, 

rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření 

dalších osob. Před projednáváním závěrečného účtu v zastupitelstvu obce musí být návrh 

závěrečného účtu obce zveřejněn nejméně po dobu patnácti dnů na úřední desce (či jiným 

vhodným způsobem). Závěrečný účet obce se uzavírá „bez výhrad“ nebo „s výhradami“. 

Kontrola rozpočtu 

     Obec je povinna dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok, a to buď 

příslušným krajským úřadem nebo auditorem. 

     Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a popřípadě 

přijme opatření k nápravě nedostatků. 

Porušení rozpočtové kázně 

     Při neoprávněném použití nebo zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených obci 

dochází k porušení rozpočtové kázně. Obec uloží osobě, která se tohoto porušení kázně 

dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených 

prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve výši jednoho promile denně 

z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. 

Odvod a penále jsou příjmem rozpočtu obce a povinná osoba je musí odvést ve stanovené 

lhůtě. Za porušení rozpočtové kázně se považuje také nesplnění povinností nebo podmínek 

stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Za toto 



porušení rozpočtové kázně lze uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun. O jejím 

uložení u obcí rozhoduje příslušný krajský úřad. Pokuta je příjmem státního rozpočtu.
16

 

 

2. 4. 3   Rozpočtový výhled 

     Rozpočtový výhled se zpravidla sestavuje na dvě až pět let následujících po roce, na který 

se sestavuje roční rozpočet, a schvaluje jej zastupitelstvo obce. Rozpočtový výhled se 

sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Obsahuje souhrnné 

základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách,  

u nichž se uvádí jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu 

trvání závazku.  

     Dle Pekové: „je rozpočtový výhled velmi důležitý v souvislosti: 

 s investicemi, které jsou finančně náročné, a je nutné 

 využívat na jejich financování střednědobé a dlouhodobé investiční úvěry, a tedy 

 se sestavováním umořovacího plánu.“
17

 

 

2. 4. 4   Rozpočtová skladba 

     Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje ze čtyř různých hledisek (viz schéma 2.4): 

 odpovědnostní – používá se u státního rozpočtu, u obcí a krajů není závazné; 

 druhové – základní třídění rozpočtové skladby; 

 odvětvové – rozdělení příjmů a výdajů dle účelu; 

 konsolidační – „očišťuje“ rozpočty o převody finančních prostředků mezi 

veřejnými rozpočty na různých úrovních rozpočtové soustavy.
18
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Schéma 2.4 

Rozpočtová skladba uplatňovaná v České republice 

 

Hledisko třídění 

 

 

Organizační (kapitolní)                   Druhové                       Konsolidační                  Odvětvové 

 

 

                                                                                               zázn. jednotky 

x       x        x                        x         x         x         x                                                x     x     x     x 

 

                                  číslo třídy                      číslo položky              číslo skupiny         paragraf 

 

                                      číslo seskupení       číslo podseskupení                    číslo oddílu 

           položek                     položek                                    číslo pododdílu 

 

3 – MÍSTNÝ KÓD                 4 – MÍSTNÝ KÓD                          4 – MÍSTNÝ KÓD 

 

Zdroj : Provazníková, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe; převzato 

 

Druhové třídění 

     Příjmy rozpočtu jsou rozděleny do čtyř tříd a dvou skupin: 

 Třída 1 – daňové příjmy                  

 Třída 2 – nedaňové příjmy                    vlastní příjmy 

 Třída 3 – kapitálové příjmy                 

 Třída 4 – přijaté dotace             

     Výdaje rozpočtu jsou rozděleny do dvou tříd: 

 Třída 5 – běžné výdaje 

 Třída 6 – kapitálové výdaje 

Poslední třída má zvláštní postavení: 

 Třída 8 – financování.
19

 

Odvětvové třídění 

     Příjmy a výdaje rozpočtu jsou rozděleny do šesti skupin dle účelu: 

1. Zemědělství a lesní hospodářství 

2. Průmyslová a ostatní odvětví 

3. Služby pro obyvatelstvo 

4. Sociální věci a zaměstnanost 

 

                                                 
19

 PEKOVÁ, J. Veřejné finance – úvod do problematiky, s. 140 - 143 



5. Bezpečnost státu a právní ochrana 

6. Všeobecná veřejná správa
20

 

 

2. 5   Příjmy rozpočtu obcí 

     Velikost rozpočtových příjmů obce zásadně ovlivňuje velikost jejích výdajů. Aby byla 

dodržena zásada dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu, musí být všechny výdaje uhrazeny 

z příjmů obce. 

     Dle druhového třídění jsou příjmy rozdělené do čtyř tříd: daňové příjmy, nedaňové příjmy, 

kapitálové příjmy, přijaté dotace. Hlavním zdrojem příjmů rozpočtu obce jsou příjmy daňové. 

Jsou zde zahrnuty příjmy ze sdílených a výlučných daní, z místních poplatků, ze správních 

poplatků, tak i poplatků ze životního prostředí. 

     Schéma 2.5 znázorňuje třídění příjmů rozpočtu. 

 

Schéma 2.5 

Veřejné příjmy 

 
nenávratné                  vlastní                   daňové                       svěřené daně  

                                                                                   sdílené daně                                            běžné 

                                                                                                   místní daně 

                                                                                                    správní poplatky 

                                                                                        

                                                                  nedaňové                   z majetku                                               běžné 

                                                                                                     z hosp. čin.                                            kapitálové 

                                                                                                     úroky, dividendy 

                                                                                                     uživatelské poplatky                             běžné 

                                                                                                     z mimorozpočtových fondů 

  

                                                                  ostatní 

 

                                     dotace                  účelové                       běžné 

                                                                 neúčelové                    kapitálové 

 

návratné                       úvěr. půjčky 

                                     emise obligací 

 

plánované 

neplánované – nahodilé 

 

 

Zdroj : Peková, J. Veřejné finance – úvod do problematiky; převzato 
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2. 5. 1   Příjmy z místních poplatků 

     Místní poplatky: „mají fakultativní charakter, tzn. je na rozhodnutí obce, zda poplatek 

uplatní či neuplatní. O konkrétní výši poplatku a případných výjimkách rozhoduje obec 

v rámci rozpětí daném zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Místní poplatky mají 

charakter obecních daní – jejich zaplacením nevzniká nárok na poskytnutí protislužby. Jejich 

výnos by měl sloužit na poskytování lokálních veřejných statků.“
21

 

     Obce mají možnost vybírat na svém území těchto devět místních poplatků: 

 poplatek ze psů; 

 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt; 

 poplatek za užívání veřejného prostranství; 

 poplatek ze vstupného; 

 poplatek z ubytovací kapacity; 

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

měst; 

 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 

povolené Ministerstvem financí České republiky;
22

 

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

odstraňování komunálních odpadů; 

 poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na obcí 

vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace.
23

 

     Každému z těchto místních poplatků je v rozpočtu obce vyčleněna samostatná položka: 

položka 1337 – poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů; položka 1341 – poplatek ze psů; položka 

1342 – poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt; položka 1343 – poplatek za užívání 

veřejného prostranství; položka 1344 – poplatek ze vstupného; položka 1345 – poplatek 

z ubytovací kapacity; položka 1346 – poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem 

do vybraných míst a částí měst; položka 1347 – poplatek za provozovaný výherní hrací 

přístroj; položka 1348 – poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení 

na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace.
24
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2. 5. 2   Příjmy ze správních poplatků 

     „Správní poplatky vybírají obce povinně podle zákona o správních poplatcích
25

, jestliže 

vykonávají územní samosprávu (vlastní i přenesenou), při které se poplatek předepisuje. 

Jejich výše je dána zákonem, resp. sazebníkem – obce nemají pravomoci při jejich ovlivnění 

(pouze v některých případech mají pravomoc poplatek snížit nebo úplně prominout pro 

některé skupiny obyvatel, např. u invalidních občanů). Jedná se o poplatky za provedení 

správních úkonů jako např. výpis z matrik, vystavení dokladů, povolení stavby, povolení nosit 

zbraň apod. a poplatky charakteru regulace (provoz kasin, hracích automatů, provozování 

vybraných živností apod.).“
26

 

     Podle druhového třídění rozpočtové skladby se správní poplatky účtují na položce 1361 – 

správní poplatky.
27
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3   MÍSTNÍ POPLATKY JAKO ZDROJ PŘÍJMŮ OBCÍ 

     Místní poplatky tvoří pouze malou část celkových příjmů obce, nikoliv však část 

zanedbatelnou. Obce mají možnost rozhodovat samy svými orgány o vlastních místních 

poplatcích a tím alespoň částečně ovlivňovat výši svých daňových příjmů. Příjmy jsou přitom 

pro obce důležité jako pro každou jinou organizaci ve veřejné správě, protože jimi hradí 

výdajové stránky svých rozpočtů. 

     Tato kapitola se zaměřuje na praxi uplatňování zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích na Městském úřadě Šumperk v průběhu jednoho volebního období. 

 

3. 1   Vývoj hospodaření Města Šumperk v letech 2006 – 2010 

     Obec Šumperk (NUTS 5 – CZ0715 523704) má status města, leží v okrese Šumperk 

(NUTS 4 – CZ0715), který je součástí Olomouckého kraje (NUTS 3 – CZ071). Ve městě 

Šumperk žije 27 664 obyvatel
28

. Město je rozděleno do tří katastrálních území s celkovou 

výměrou 27,91 km
2
. Městský úřad Šumperk vykonává funkci obce s rozšířenou působností  

ve třiceti pěti obcích, funkci pověřené obce s funkcí stavebního úřadu ve dvaceti sedmi obcích 

a spravuje devět matričních obvodů. Tabulka 3.1 popisuje přehled příjmů a výdajů  

po konsolidaci a salda rozpočtů Města Šumperk v letech 2006 – 2010 rozdělených  

do příslušných tříd rozpočtové skladby. 

 

Tabulka 3. 1. 

Přehled příjmů a výdajů po konsolidaci a salda rozpočtů Města Šumperk v letech 2006 – 

2010 (v tis. Kč) 

 

Rok 
PŘÍJMY po konsolidaci Celkové 

příjmy  
VÝDAJE po konsolidaci Celkové  

výdaje 
Saldo 

daňové nedaňové kapitálové dotace běžné kapitálové 

2006 269 793,57    11 201,82 1 600 225 362,11 507 957,50 395 752,62 194 194,33 589 946,95 -81 989,45 

2007 289 461,92    30 042,57 143,50 307 617,85 627 265,84 492 207,57 123 801,70 616 009,27 11 256,57 

2008 314 937,04    47 529,41 29 591,08 309 916,34 701 973,87 563 006,97 89 071,39 652 078,36 49 895,51 

2009 267 602,68  116 972,62 64 355,94 418 922,70 867 853,94 632 068,30 283 264,36 915 332,66 -47 478,72 

2010 287 186,59    82 021,24 50 748,50 384 752,11 804 708,44 632 569,82 119 808,73 752 378,55 52 329,89 

 

Zdroj : odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní  

            zpracování 

 

     V letech 2006 – 2009 docházelo k postupnému zvyšování jak celkových příjmů, tak 

celkových výdajů. Oproti roku 2009 se v roce 2010 celkové příjmy i celkové výdaje snížily.  
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 zdroj: Ročenka Města Šumperka 2010 (stav k 31. 12. 2010), rok 2009 – 27 704 obyvatel, rok 2008 – 27 705 

obyvatel, rok 2007 – 27 868 obyvatel, rok 2006 – 28 014 obyvatel 



     V roce 2006 činily daňové příjmy 53,11 % z celkových příjmů, v roce 2008 44,86 %. 

V těchto dvou letech byly daňové příjmy vyšší než přijaté dotace. Ve zbývajících letech 2007, 

2009 a 2010 činily nejvyšší procentní část celkových příjmů právě přijaté dotace (rok 2007 – 

49,04 %, rok 2009 – 48,27 %, rok 2010 – 47,81 %). Nejnižší procentní části ve sledovaném 

období dosahovaly z celkových příjmů vždy příjmy kapitálové (rok 2006 – 0,31 %, rok 2007 

– 0,02 %, rok 2008 – 4,22 %, rok 2009 – 7,42 %, rok 2010 – 6,31 %). Nedaňové příjmy byly 

nejvyšší v roce 2009, tvořily 13,48 % z celkových příjmů (viz graf 3.1). 

 

Graf 3.1 

Vývoj příjmů Městského úřadu Šumperk ve sledovaném období 2006 - 2010 
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Zdroj : odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní  

            zpracování 

 

     U daňových příjmů můžeme sledovat kolísání finančních prostředků na jednotlivých 

položkách, v rámci rozpočtové třídy se však jedná o příjmově stabilní třídu. Daň z příjmů 

fyzických osob ze SVČ činila v roce 2006 15,7 milionu Kč, v roce 2009 byla oproti roku 2006 

2,8krát menší, a to 5,5 milionu Kč. Oproti tomu položka 1211 – Daň z přidané hodnoty rok  

od roku rostla (v roce 2006 89,2 milionu Kč vzrostla až na 108,04 milionu Kč v roce 2010).
29

 

     Vzrůst kapitálových příjmů mělo na svědomí bytové a nebytové hospodářství Města 

Šumperk. Zatímco v roce 2008 zaznamenala položka bytového hospodářství příjem  

8,8 milionu Kč a položka nebytového hospodářství 17 milionů Kč, v roce 2009 se jednalo  

o příjmy ve výši 75 milionů Kč a 32,4 milionu Kč. Pro srovnání v roce 2007 byl příjem 

z bytového hospodářství 12,8 tisíce Kč.
30

 

     Graf 3.2 ukazuje, že ve sledovaném období činily běžné výdaje vždycky vyšší procentní 

část na celkových výdajích než výdaje kapitálové. Přitom nejvyšší běžné výdaje byly v roce 
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2008 (86,34 % z výdajů celkových) a v roce 2010 (84,08 % z celkových výdajů). V roce 2006 

dosáhly běžné výdaje nejnižší procentní části 67,08 % z celkových výdajů. Kapitálové výdaje 

byly nejvyšší v letech 2006 (32,92 %) a 2009 (30,95 %) a nejnižší v roce 2008 (13,66 %). 

     Běžné výdaje rozpočtů Města Šumperk byly ovlivněny vzrůstajícími výdaji na činnost 

místní správy (v roce 2006 105 milionů Kč, v roce 2010 133,4 milionu Kč) a jak kapitálové 

výdaje, tak i kapitálové příjmy zobrazovaly hlavně vývoj bytového a nebytového hospodářství 

Městského úřadu Šumperk. 

 

Graf 3.2 

Vývoj výdajů Městského úřadu Šumperk ve sledovaném období 2006 - 2010 
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Zdroj : odbor FAP Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní zpracování 

 

     Z grafu 3.3 je zřejmé, že v letech 2007, 2008 a 2010 byly celkové příjmy vyšší než celkové 

výdaje a rozpočet Města Šumperk skončil přebytkem. V roce 2006 a 2009 naopak celkové 

výdaje převýšily celkové příjmy a rozpočet byl schodkový. 

 

Graf 3.3 

Vývoj salda Městského úřadu Šumperk ve sledovaném období 2006 - 2010 
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Zdroj : odbor FAP Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní zpracování 



     Jistý vliv na vývoj rozpočtu má i to, že od 1. ledna 2009 Město Šumperk nepoužívá účty 

pro hospodářskou činnost, ale pouze pro hlavní rozpočtové činnosti vzhledem k tomu, že 

nepodniká za účelem dosažení zisku. 

     Rozdíl mezi příjmy a výdaji v roce 2010 ve výši 52,329 mil. Kč byl určen i na úhradu 

splátek jistin úvěrů města. 

     V roce 2006 činil ukazatel dluhové služby Města Šumperk, jehož výpočet vychází 

z metodiky Ministerstva financí ČR, 2,59 %, v roce 2008 se zvýšil na 6,99 % a v roce 2010 

přesáhl 10 %. 

 

3. 2   Vývoj místních poplatků v letech 2006 – 2010 

     V grafu 3.4 je zachycen vývoj celkové sumy vybrané za místní poplatky ve městě 

Šumperk a daňových příjmů rozpočtů ve sledovaném období.  

     Nejvíce bylo za místní poplatky vybráno v roce 2007 (17 806 353 Kč), nejméně v roce 

2010 (15 630 791 Kč). V roce 2006 přitom suma za místní poplatky (17 399 988 Kč) činila 

nejvyšší procentní část z daňových příjmů, a to 6,45 %. Nejmenší procentní části na daňových 

příjmech pak místní poplatky dosáhly v roce 2010 (5,44 %).
31

 

 

Graf 3.4 

Vývoj místních poplatků jako součásti daňových příjmů Městského úřadu Šumperk ve 

sledovaném období 2006 - 2010 
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Zdroj : odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní  

            zpracování 
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     V přepočtu zaplatil jeden obyvatel Šumperka v roce 2006 621 Kč, v roce 2007 639 Kč, 

v roce 2008 642 Kč, v roce 2009 595 Kč a v roce 2010 565 Kč za místní poplatky. 

 

3. 3   Vývoj jednotlivých místních poplatků vybíraných v letech 2006 – 2010 

     Graf 3.5 ukazuje trendy vývoje jednotlivých místních poplatků, které vybíral Městský úřad 

Šumperk ve sledovaném období let 2006 – 2010. Z uvedeného grafu je tedy patrné, že se 

v tomto období ve městě Šumperk nevybíraly tři místní poplatky, a to poplatek za lázeňský 

nebo rekreační pobyt, poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za zhodnocení stavebního 

pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 

     U žádného z uplatňovaných místních poplatků nesledujeme jen rostoucí nebo pouze 

klesající trend. Všechna inkasa místních poplatků mají kolísavou tendenci.  

 

Graf 3.5 

Vývoj vybíraných místních poplatků Městského úřadu Šumperk ve sledovaném období 
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Zdroj : odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní  

            zpracování 

 

     Zajímavá situace nastala u místního poplatku ze psů (viz grafy 3.6 a, b). Vývoj počtu 

ohlášených psů se neshoduje s vývojem vybraných finančních prostředků. 
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Grafy 3.6 a, b 

Vývoj vybraných prostředků za místní poplatek ze psů v období 2006 – 2010 (Šumperk) 

Vývoj počtu ohlášených psů
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 ve městě Šumperk v letech 2006 - 2010 

 

Zdroj : odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní  

            zpracování 

 

 

     Roli zde může hrát struktura ohlášených psů, resp. místo, kde je pes chován, tak i městská 

politika zaměřená na vybírání tohoto poplatku. V roce 2009 bylo hlášeno nejvíce psů také 

z toho důvodu, že v tomto roce nabyla činnosti nová obecně závazná vyhláška, která zavedla 

povinnost držitelů psů nechat svá zvířata očipovat. Pokud je odhalen neočipovaný nebo jinak 

nezaměnitelně neidentifikovatelný pes, jeho držitel se vystavuje možnosti platby pokuty a 

správního řízení. Mnoho držitelů psů si proto uvědomilo potřebu ohlášení držení psa ve své 

domácnosti a zároveň využilo i očipování zvířete, které jim Město Šumperk poskytlo zdarma 

(tj. na náklady Města Šumperk). 

     Zcela jinou situaci než u poplatku ze psů můžeme pozorovat u místního poplatku  

za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 

ministerstvem financí a u poplatku za komunální odpad (viz grafy 3.7 a, b; grafy 3.8 a, b). 
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 rok 2006 – 1 917 psů, rok 2007 – 1 880 psů, rok 2008 – 1 945 psů, rok 2009 – 2 004 psů, rok 2010 – 1 982 psů 
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Grafy 3.7 a, b 

Vývoj vybraných prostředků za místní poplatek za VHP v období 2006 – 2010 

(Šumperk) 

Vývoj počtu VHP
33

 ve městě Šumperk v letech 2006 - 2010 

Zdroj : odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní  

            zpracování 

 

 

Grafy 3.8 a, b 

Vývoj vybraných prostředků za místní poplatek za komunální odpad v Šumperku v 

období 2006 - 2010 

Vývoj počtu obyvatel ţijících ve městě Šumperk v letech 2006 – 2010 

 

 

Zdroj : odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní  

            zpracování 

 

 

     Poplatek za VHP se vybírá pevnou částkou za jeden takovýto přístroj, a proto klesá výnos 

z tohoto poplatku společně s poklesem počtu těchto zařízení. Stejný trend můžeme sledovat  

i u poplatku za komunální odpad, který je závislý na počtu obyvatel ve městě Šumperk, a 

tudíž při poklesu občanů ve městě klesají i vybrané prostředky za tento poplatek. 
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 rok 2006 – 193 VHP, rok 2007 – 209 VHP, rok 2008 – 203 VHP, rok 2009 – 174 VHP, rok 2010 – 109 VHP 



Předmět poplatků 

     Předměty místních poplatků jsou skutečnosti, které těmto poplatkům podléhají dle zákona 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Například předmět poplatku ze psů je pes (popř. psi) 

v držení fyzické nebo právnické osoby. 

Subjekt poplatků – poplatník 

     Subjekty místních poplatků jsou fyzické a právnické osoby, kterým je udělena dle zákona 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a místních obecně závazných vyhlášek povinnost 

poplatek zaplatit a odvést. Dochází zde k rozdělení těchto osob na „poplatníky“ a „plátce“. 

Poplatník má povinnost místní poplatek zaplatit. Plátce má povinnost místní poplatek odvést 

správci poplatku. 

Správce poplatků 

     Správcem poplatků je buď obecní úřad nebo jiná právnická osoba určená v příslušné 

obecně závazné vyhlášce.  

Poplatkové základy 

     Základem místního poplatku je měřitelná jednotka – např. počet psů, počet výherních 

hracích přístrojů atd. 

Sazba poplatků 

     Sazba je hodnota připadající na jednu měřitelnou jednotku podléhající místnímu poplatku, 

např. na jednoho psa. Většinou je tato sazba vyjádřena nominální částkou nebo procentem. 

V zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích jsou stanoveny maximální sazby 

jednotlivých poplatků, v některých případech i sazby minimální. Obce mají též možnost 

zavést poplatky paušální částkou. Každá obec upravuje sazby místních poplatků vlastními 

obecně závaznými vyhláškami.  

Splatnost poplatků 

     Splatnost poplatků může probíhat jednorázově, ve splátkách nebo ve formě záloh. Doba 

splatnosti jednotlivých poplatků není v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích řešena, 

a proto ji obce upravují ve svých obecně závazných vyhláškách. 

Legislativní změny 

     Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích prošel ve sledovaném období čtyřmi 

změnami. 

 

 



3. 3. 1   Poplatek ze psů
34

 

     Poplatek ze psů je Městem Šumperk vybírán dlouhodobě a Město jeho prostřednictvím 

reguluje počet psů ve městě.  

Poplatník 

     Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má 

trvalý pobyt nebo sídlo na území města Šumperk.  

Předmět poplatku 

     Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců. 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

     Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo 

v den, kdy nabyl do vlastnictví psa staršího tří měsíců. 

     Jestliže držitel psa vlastní psa po dobu kratší než je jeden rok, platí poplatek v poměrné 

výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Pokud držitel psa změní místo 

svého trvalého pobytu nebo sídla, platí poplatek od počátku kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. 

     K zániku poplatkové povinnosti dochází ve dni, kdy přestala být fyzická nebo právnická 

osoba držitelem psa, přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém 

taková situace nastala. 

Ohlašovací povinnost 

     Držitel psa je povinen ohlásit nabytí psa do svého vlastnictví Městu Šumperk do patnácti 

dnů ode dne vzniku této skutečnosti. Ve stejné lhůtě je taktéž povinen oznámit zánik své 

poplatkové povinnosti. 

     Povinnosti ohlásit držení psa podléhá i osoba, která je od tohoto poplatku osvobozena. 

     Držitel psa v ohlášení uvádí své jméno, doručovací adresu a další údaje rozhodné pro 

stanovení výše poplatkové povinnosti, jako je stáří a počet držených psů a skutečností 

zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od tohoto poplatku. 

     Jestliže dojde ke změně údajů, jenž jsou v takovémto ohlášení uvedeny, je držitel psa 

povinen danou změnu oznámit do patnácti dnů ode dne jejího vzniku. 

Sazba poplatku 

     Držitel psa platí ročně: 

 za psa chovaného v rodinném domku   500 Kč 

za druhého psa téhož držitele    750 Kč 
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za třetího a každého dalšího psa téhož držitele          1 000 Kč 

 za psa chovaného v ostatních domech           1 000 Kč 

za druhého psa téhož držitele                                        1 500 Kč 

za třetího a každého dalšího psa téhož držitele             2 000 Kč 

 za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo 

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel 

sirotčího důchodu                                                            200 Kč 

za každého dalšího psa téhož držitele   300 Kč 

Splatnost poplatku 

     Držitel psa je povinen zaplatit poplatek ze psů: 

 nejpozději do 15. března daného kalendářního roku, nečiní-li poplatek více než  

200 Kč; 

 jestliže poplatek činí více než 200 Kč, ve čtyřech stejných splátkách, nejpozději  

do 15. března, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu příslušného kalendářního roku. 

Osvobození a úlevy 

     Osvobozen je držitel psa, který je nevidomou osobou, osobou bezmocnou nebo s těžkým 

zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod dle zvláštního 

právního předpisu, osobou provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osobou 

provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osobou, které stanoví 

povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 

Navýšení poplatku 

     Pokud držitel psa nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří mu Městský úřad 

Šumperk poplatek platebním výměrem. Tyto nezaplacené nebo neodvedené poplatky či jejich 

části může Město Šumperk zvýšit až na trojnásobek. 

Legislativní změny 

     Dle předešlé právní úpravy byl poplatníkem místního poplatku ze psů vlastník psa, nikoliv 

držitel psa, jak je tomu ve sledovaném období. 

     Městský úřad Šumperk změnil svou obecně závaznou vyhlášku týkající se tohoto poplatku 

v roce 2009 z důvodu zavedení nové povinnosti pro držitele psů. Jedná se o závazek nechat 

psa, který není tetovaný, označit identifikačním čipem u některého z pověřených veterinárních 

lékařů. Držitel psa po ohlášení zajde se psem do některé veterinární ambulance ve městě a zde 

nechá svého psa zdarma (na náklady Města Šumperka) očipovat. Veterinář číslo tohoto čipu a 

údaje o držiteli psa následně oznámí pracovníkům městského úřadu, kteří dané informace 

postoupí strážníkům městské policie. Zaměstnanci městské policie u každého odchyceného 



psa zjistí skenerem na odhalovaní čipů, zda je odchycený pes očipován, v kladném případě jej 

vrátí bez prodlení držiteli psa. Město Šumperk nemá k dispozici městský útulek či jinou 

odchytovou stanici vhodnou k zadržování psů. Neočipovaní psi odchycení strážníky Městské 

policie Šumperk končí na prvních pár dní v garáži policejní služebny a následně jsou 

odváženi do některého z útulků v okrese Šumperk.      

     Dne 9. prosince 2010 schválilo zastupitelstvo Města Šumperk na svém zasedání zatím 

poslední verzi obecně závazné vyhlášky – od 1. ledna 2011 je místní poplatek ze psů vybírán 

na základě vyhlášky č. 5/2010. 

 

3. 3. 2   Poplatek za uţívání veřejného prostranství
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    Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 

prostranství z toho důvodu, že dochází k omezení veřejného prostranství pro ostatní občany 

ve městě Šumperk.  

Poplatník 

     Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají 

veřejné prostranství způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech. Jestliže užívá 

několik uživatelů společně stejnou část veřejného prostranství, odpovídají za zaplacení tohoto 

poplatku společně a nerozdílně. 

Předmět poplatku 

     Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za vyhrazení trvalého parkovacího 

místa pro vozidlo o hmotnosti maximálně 3,5 tuny a odstavení vozidla trvale nezpůsobilého 

k provozu na veřejném prostranství města Šumperk. Taktéž se tento poplatek vybírá při 

zvláštním užívání veřejného prostranství, a to umístění zařízení sloužících k poskytování 

služeb a umístění prodejních nebo reklamních zařízení při akcích pořádaných městem 

Šumperk. 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

     Vybírání poplatku nastává dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy 

jeho užívání skončilo a uživatel oznámil ukončení užívání veřejného prostranství, zařízení 

bylo odstraněno, veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu a uklizeno. 

Ohlašovací povinnost 

     Zahájení a ukončení užívání veřejného prostranství uživatel oznamuje Městskému úřadu 

Šumperk. 
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Sazba poplatku 

     Minimální doba pro stanovení poplatku za užívání veřejného prostranství je jeden den, 

plocha užívaného prostranství se zaokrouhluje nahoru na jednotky (m
2
). 

     Poplatník platí: 

 za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb a umístění prodejních nebo 

reklamních zařízení při akcích pořádaných městem Šumperk poplatek za jeden den 

v maximální výši      100 Kč za 1 m
2
 

 za odstavení vozidla trvale technicky nezpůsobilého k provozu na veřejném 

prostranství za jeden den      10 Kč za 1 m
2
 

 za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidlo o maximální přípustné 

hmotnosti nepřevyšující 3,5 tuny  za jeden měsíc 1 200 Kč za 1 místo  

Splatnost poplatku 

      Poplatník musí poplatek za užívání veřejného prostranství zaplatit v hotovosti na místě 

nebo do patnácti dnů ode dne doručení platebního výměru. 

Osvobození a úlevy 

     Za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních 

nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí, umístění skládek a 

užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a 

televizních děl se tento poplatek nevybírá. 

     Osoby, které mají nárok na speciální označení svého vozidla, neplatí poplatek za užívání 

veřejného prostranství za vyhrazení trvalého parkovacího místa. 

     V odůvodněných případech se poplatek může snížit nebo prominout. 

Navýšení poplatku 

     Pokud poplatník nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, může mu Městský úřad 

Šumperk platebním výměrem zvýšit poplatek až o padesát procent. 

     Při porušení ustanovení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství může Město Šumperk poplatníkovi uložit pokutu v souladu s příslušným právním 

předpisem. 

Legislativní změny 

     Ve sledovaném období došlo k několika legislativním změnám. V letech 2006 a 2007 se 

poplatek za užívání veřejného prostranství vybíral na základě obecně závazné vyhlášky  

č. 86/2002, v roce 2008 dle vyhlášky č. 1/2008 a v roce 2009 bylo vybírání tohoto poplatku 

zcela zrušeno (poplatek nebyl vybírán ani v roce 2010). 

 



3. 3. 3   Poplatek ze vstupného
36

 

     Zavedením tohoto poplatku získalo Město Šumperk přehled o pořádaných akcích na jeho 

území. Město tak může alespoň částečně usměrňovat sportovní a kulturní dění ve prospěch 

svých občanů. 

Poplatník 

     Poplatníky místního poplatku ze vstupného jsou fyzické a právnické osoby, jež danou akci 

pořádají. 

Předmět poplatku 

     Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo 

reklamní akce ve městě. Vstupné je částka, která pořadateli akce zůstane po odečtení nákladů 

spojených s danou akcí, popř. nákladů na správní poplatky a daně.
37

 

Ohlašovací povinnost 

     Osoba, která danou akci pořádá, nejméně týden před jejím zahájením předloží Městskému 

úřadu Šumperk ke kontrole vstupenky s datem, cenou, hodinou konání a jménem pořadatele. 

Sazba poplatku 

    Sazba poplatku činí z úhrnné částky vstupného opravdu prodaných vstupenek: 

 u plesů a akcí obdobného charakteru 10 %, 

 u diskoték 15 %, 

 u prodejních akcí a akcí obdobného charakteru 20 %. 

     U akcí, které jsou smíšené, se platí poplatek ze vstupného pouze dle sazby poplatku akce, 

ze které se vybírá vyšší procento poplatku (tzn. sazby se nesčítají). 

Splatnost poplatku 

     Poplatník předkládá vyúčtování vstupného Městskému úřadu Šumperk nejpozději do osmi 

dnů od konání akce. Jedná-li se o opakované akce, předkládá poplatník vyúčtování jedenkrát 

měsíčně, to do desátého dne následujícího měsíce. 

     Poplatek je splatný nejpozději do patnáctého dne od konání akce, u akcí opakovaných 

nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce. 

Osvobození a úlevy 

     Poplatek ze vstupného se nevybírá z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a 

veřejně prospěšné účely. 
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Navýšení poplatku 

     Pokud poplatník nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, může mu Městský úřad 

Šumperk platebním výměrem zvýšit poplatek až na trojnásobek. 

     Poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

Legislativní změny 

     Poplatek ze vstupného se ve městě Šumperk vybírá dlouhodobě bez legislativních změn. 

 

3. 3. 4    Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných 

míst a částí měst
38

 

     Tento místní poplatek se vybírá za účelem omezení pohybu motorových vozidel v předem 

určených (obecně závaznou vyhláškou) lokalitách města Šumperk. Město tímto místním 

poplatkem může zlepšit ekologickou situaci v některých místech a zkvalitnit tak životní 

prostředí v dané části města. 

Poplatník 

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

Šumperk platí fyzické a právnické osoby, kterým bylo vydáno povolení k vjezdu do těchto 

lokalit. 

Předmět poplatku 

     Poplatek je vybírán za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst 

a částí města Šumperk, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. 

Sazba poplatku 

     Poplatek může činit až 20 Kč za jeden den. 

Osvobození a úlevy 

     Poplatku nepodléhají osoby s trvalým pobytem ve vybraných místech a majitelé 

nemovitostí v nich umístěných. Poplatek také neplatí osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a 

jejich průvodci. 

Legislativní změny 

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

v Šumperku vybírá dlouhodobě. Ve sledovaném období let 2006 – 2010 došlo ke zvýšení 

sazeb poplatku nařízením č. 6/2009, které nahradilo nařízení č. 2/2007. 
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3. 3. 5   Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické 

herní zařízení povolené Ministerstvem financí České republiky
39

 

     Město Šumperk poplatkem za provozovaný výherní hrací přístroj reguluje počet těchto 

přístrojů na území obce a omezuje jejich výskyt v některých lokalitách, např. u institucí 

veřejné správy, u školských zařízení ad. 

Poplatník 

     Poplatníkem tohoto poplatku je provozovatel výherního hracího přístroje nebo jiného 

technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí České republiky.  

Předmět poplatku 

     Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 

ministerstvem financí je vybírán za každý: 

 povolený výherní hrací přístroj nebo 

 jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí. 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

     Poplatek se platí ode dne, kdy byl výherní hrací přístroj uveden do provozu. Za jiné 

technické herní zařízení se platí poplatek ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo 

toto zařízení povoleno. 

     Poplatková povinnost za výherní hrací přístroj zaniká dnem ukončení jeho provozu. U 

jiných technických herních zařízení tato povinnost zaniká dnem uplynutí lhůty, na kterou bylo 

povolení vydáno, nebo dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení povolení. 

Ohlašovací povinnost 

     Provozovatel výherního hracího přístroje je povinen ohlásit vznik i zánik své poplatkové 

povinnosti do osmi dnů. Dané skutečnosti prokazuje protokolem o zahájení provozu a 

protokolem o ukončení provozu. 

     Provozovatel jiného technického herního zařízení je taktéž povinen ohlásit vznik i zánik 

poplatkové povinnosti do osmi dnů. 

     V ohlášení poplatník uvádí název firmy, sídlo, identifikační číslo a čísla účtů u peněžních 

ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti, 

identifikační znaky výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení a 

jeho umístění a další skutečnosti s vlivem na poplatkovou povinnost. Jestliže dojde  

ke změnám údajů obsažených v ohlášení, je poplatník povinen tyto změny oznámit  

do patnácti dnů ode dne jejich vzniku.  
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Sazba poplatku 

     Pro každý výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení činí sazba poplatku pět 

tisíc korun českých na tři po sobě jdoucí měsíce. 

     Pokud je výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení v provozu méně než tři 

měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů jeho provozování. 

Splatnost poplatku 

     Provozovatel platí poplatek čtvrtletně vždy nejpozději k třicátému dni posledního měsíce 

příslušného kalendářního čtvrtletí. Poplatek lze také zaplatit jednorázově. 

Osvobození a úlevy 

     Provozovatel poplatek neplatí za období, po které není jiné technické herní zařízení 

povolené ministerstvem financí uvedeno do provozu, pokud tuto skutečnost doloží 

Městskému úřadu Šumperk. 

Navýšení poplatku 

     Jestliže poplatník nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, může podléhat zvýšení 

poplatku dle příslušných právních předpisů. 

Legislativní změny 

     V oblasti výherních hracích přístrojů docházelo ve sledovaném období k mnoha změnám 

v obecně závazných vyhlášek Města Šumperk. Nové názvy či označení těchto přístrojů se 

v platných zákonech neobjevují, tudíž za ně obce nemají možnost vybírat poplatek, i když se 

vlastně stále jedná o zařízení určené k hazardním hrám. Poslední schválenou obecně závaznou 

vyhláškou v letech 2006 – 2010 byla vyhláška č. 3/2010, kterou ovšem pro další rok 2011 

nahradila vyhláška zcela nová (obecně závazná vyhláška č. 7/2010 Města Šumperk). 

 

3. 3. 6  Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, 

třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů
40

 

     Vybíráním tohoto poplatku Město Šumperk pokrývá vlastní náklady na provoz systému 

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

Z poplatku za komunální odpad plyne do rozpočtu Města nejvíce finančních prostředků  

ze všech uplatňovaných místních poplatků na jeho území. 
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Poplatník 

     Poplatníkem je fyzická osoba s trvalým pobytem ve městě Šumperk nebo fyzická osoba, 

která na jeho území vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není 

k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba. 

Předmět poplatku 

     Poplatek je vybírán za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů na území města Šumperk. 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

     Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy začne mít fyzická osoba trvalé bydliště na území 

města Šumperk nebo na jeho území začne vlastnit stavbu určenou nebo sloužící k individuální 

rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba.  

Ohlašovací povinnost 

     Vznik a zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen ohlásit Městskému úřadu 

Šumperk do třiceti dnů, kdy povinnost platit / neplatit tento místní poplatek vznikla.  

     Změnu v ohlášení musí poplatník nahlásit do patnácti dnů ode dne jejího vzniku. 

Sazba poplatku 

     Sazba poplatku činí 492 Kč za kalendářní rok a je tvořena: 

 z částky 242 Kč za kalendářní rok (za osobu); 

 z částky 250 Kč za kalendářní rok – tato částka je stanovena na základě skutečných 

nákladů Města Šumperk v předchozím roce na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu. 

Splatnost poplatku 

     Poplatník může uhradit celou roční částku do 30. června daného roku, nebo ve dvou 

stejných splátkách do 30. června a do 31. prosince příslušného kalendářního roku.  

Osvobození a úlevy 

     Od poplatku jsou osvobozeny např. osoby žijící v domovech a penzionech pro seniory, 

osoby ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu, děti v dětských domovech, osoby zdržující se 

v zahraničí ad. 

Navýšení poplatku 

     Jestliže poplatník nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, může podléhat zvýšení 

poplatku dle příslušných právních předpisů až na trojnásobek. 

 

 

 



Legislativní změny 

     Obecně závazné vyhlášky Města Šumperk jsou schvalovány na základě zvyšujících se 

skutečných nákladů Města za předchozí rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. 

Poslední platnou vyhláškou ve sledovaném období byla obecně závazná vyhláška č. 6/2010. 

 

3. 4   Nevybírané místní poplatky 

     Ve sledovaném období let 2006 – 2010  nebyly ve městě Šumperk vybírány tři místní 

poplatky, a to poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek z ubytovací kapacity a 

poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 

nebo kanalizace. 

 

3. 4. 1   Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
41

 

     Město Šumperk neuplatňuje tento místní poplatek z důvodu, že ve městě není lázeňské 

místo ani místo soustředěného turistického ruchu.  

Poplatník 

     Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá v lázeňských místech 

nebo místech soustředěného turistického ruchu. 

Předmět poplatku 

     Předmětem daného místního poplatku je přechodný pobyt za účelem léčení nebo rekreace 

v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu. 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

     Poplatník platí za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. 

Ohlašovací povinnost 

     Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí obci fyzická nebo právnická osoba, která 

přechodné ubytování poskytla (tj. plátce poplatku). Ubytovatel uchovává po dobu šesti let 

evidenční knihu, ve které jsou zápisy uspořádány postupně z časového hlediska. 

Sazba poplatku 

     Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až patnáct korun českých za osobu a den. 

Poplatek může být stanoven týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. 

Osvobození a úlevy 

     Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt neplatí: 

 osoby se zdravotním postižením, 
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 osoby mladší 18 let a starší 70 let. 

     Bezplatně poskytnuté ubytování není předmětem tohoto poplatku. 

 

3. 4. 2   Poplatek z ubytovací kapacity
42

 

     Město Šumperk dlouhodobě podporuje cestovní ruch na svém území, a proto neuplatňuje 

místní poplatek z ubytovací kapacity. 

Poplatník 

     Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování. 

Předmět poplatku 

     Předmětem poplatku je ubytovací kapacita v zařízeních určených k přechodnému 

ubytování za úplatu. 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

     Ubytovatel platí poplatek za každé využité lůžko. 

Ohlašovací povinnost 

     Ubytovatel vede evidenční knihu. 

Sazba poplatku 

     Poplatek z ubytovací kapacity činí až šest korun českých za každé využité lůžko a den. 

Poplatek může být po dohodě s poplatníkem stanoven roční paušální částkou. 

Osvobození a úlevy 

     Poplatek z ubytovací kapacity se neplatí z: 

 ubytovací kapacity v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování žáků a 

studentů; 

 ubytovací kapacity ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních; 

 ubytovací kapacity v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. 

Legislativní změny 

     Od 1. ledna 2010 činí sazba až šest korun za každé využité lůžko a den, v předešlých 

letech byla maximální sazba čtyři koruny za lůžko a den. 
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3. 4. 3   Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku moţností jeho 

připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
43

 

     Město Šumperk tento místní poplatek dlouhodobě neuplatňuje. 

Poplatník 

     Poplatek platí vlastník stavebního pozemku. 

Předmět poplatku 

     Předmětem poplatku je stavební pozemek zhodnocený možností připojení na obcí 

vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace. 

Sazba poplatku 

     Maximální sazba tohoto poplatku je stanovena jako rozdíl ceny stavebního pozemku bez 

možnosti jeho připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny 

stavebního pozemku s touto možností. Obec ve své obecně závazné vyhlášce stanoví výše 

sazby na 1 m
2
 zhodnoceného stavebního pozemku. 
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4   SPRÁVNÍ POPLATKY JAKO ZDROJ PŘÍJMŮ OBCÍ 

     Obce vybírají správní poplatky za výkon státní správy. Jedná se o ohodnocení nákladů  

za tento výkon. Správní poplatky mají proto své pevné místo v rozpočtech obcí, i když tvoří 

pouze menší část daňových příjmů. 

     Tato kapitola se zaměřuje na praxi uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích na Městském úřadě Šumperk v průběhu jednoho volebního období. 

 

4. 1   Vývoj správních poplatků v letech 2006 – 2010 

     Graf 4.1 zobrazuje vývoj sumy celkem vybrané za správní poplatky a celkových daňových 

příjmů v rozpočtech Města Šumperka v letech 2006 – 2010.  

     Nejvíce prostředků bylo vybráno na správních poplatcích v roce 2008 (16 429 160 Kč), ale 

nečinily nejvyšší procentní část z daňových příjmů (5,22 %). Největší procentní část 

z daňových příjmů dosáhly správní poplatky vybrané Městským úřadem Šumperk v roce 2006 

(5,45 %). Nejméně finančních prostředků činily správní poplatky v roce 2010 (9 964 236 Kč), 

v tomto roce také zaznamenaly nejmenší procentní část na daňových příjmech (3,47 %).
44

 

 

Graf 4.1 

Vývoj správních poplatků jako součásti daňových příjmů Městského úřadu Šumperk ve 

sledovaném období 2006 – 2010 
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Zdroj : odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní  

            zpracování 

 

     V přepočtu zaplatil jeden obyvatel Šumperka v roce 2006 525 Kč, v roce 2007 575 Kč, 

v roce 2008 593 Kč, v roce 2009 391 Kč a v roce 2010 360 Kč za správní poplatky. 
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4. 2   Správní poplatky vybírané v letech 2006 – 2010 

     Od činnosti Městského úřadu Šumperk se odvíjí i skladba vybíraných správních poplatků. 

Tyto správní poplatky jsou v kompetencích jednotlivých oddělení příslušných odborů Města 

Šumperk, a to odboru správního a vnitřních věcí, odboru sociálního, odboru dopravy, odboru 

životního prostředí, odboru finančního a plánovacího, odboru výstavby, odboru živností a 

podnikání. 

 

Graf 4.2 

Vývoj vybraných správních poplatků jednotlivými odbory Města Šumperk v letech  

2006 - 2010 
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Zdroj : odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní  

            zpracování 

 

     Z grafu 4.2 je patrné, že správní poplatky v nejvyšší sumě byly vybírány odborem 

dopravy, který ve své kompetenci vybírá nejvíce správních poplatků ze všech odborů 

Městského úřadu Šumperk. 

     Největší výkyvy v trendu vývoje zaznamenaly vybrané správní poplatky odborem 

dopravy, kde byla situace dána změnami v legislativě, a odborem finančním a plánovacím, 

kde se zobrazuje problematika výherních hracích přístrojů. 

Předmět poplatků 

     „Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další 

činnost správního úřadu související s výkonem státní správy“.
45
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Subjekt poplatků - poplatník 

     Poplatníci správních poplatků jsou fyzické a právnické osoby, které předložili žádost nebo 

jiný návrh k provedení úkonu příslušnému správnímu úřadu.
46

 

Správce poplatků 

     Správcem správních poplatků je obecní úřad nebo jiný správní úřad, který vykonal úkon 

podléhající správnímu poplatku. Takový správní poplatek je příjmem rozpočtu dané instituce. 

Sazba poplatků 

     Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou v sazebníku nebo procentem ze základu 

poplatku vyjádřeného v peněžních jednotkách, přičemž toto procento ze základu poplatku se 

zaokrouhluje na celé desítky českých korun nahoru.
47

 

Splatnost poplatků 

     Správní poplatky stanovené pevnou částkou jsou splatné při přijetí podání nebo později, 

avšak před provedením úkonu. Pokud poplatník v dané lhůtě poplatek nezaplatí, je správním 

úřadem vyzván, aby tak učinil do patnácti dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy 

k zaplacení poplatku. Správní poplatky stanovené procentem ze základu poplatku a další 

poplatky jsou stanoveny správním orgánem platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě  

15 dnů ode dne, který následuje po doručení tohoto výměru poplatníkovi. 

Nezaplacení poplatků 

     Pokud poplatník nezaplatí správní poplatek v uvedených lhůtách, správní úřad zastaví 

zahájené řízení nebo daný úkon neprovede. Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu 

vždy až po zaplacení poplatku.
48

 

Vrácení poplatků 

     Poplatníkovi správního poplatku je tento poplatek vrácen v plné výši správním úřadem, 

pokud: 

 nebyl požadovaný úkon proveden; 

 byl zaplacen poplatek, jež sazebník neobsahuje; 

 byl poplatek zaplacen osobou, která není poplatníkem daného poplatku. 

     Na poplatníkovu žádost správní orgán daný poplatek (či přeplatek) vrátí poplatníkovi.
49

 

Osvobození od poplatků 

     Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, § 8, odstavec 1 jsou od poplatků 

osvobozeny např. státní orgány a státní fondy, diplomatická zastupitelství cizích států, územní 
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samosprávné celky a jejich orgány, některé fyzické a právnické osoby. V odstavci 2 

zmíněného zákona § 8 jsou zmíněny úkony osvobozené od poplatků. Patří mezi ně např. 

úkony prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města a jiných správních 

orgánů či jejich částí; úkony pro orgány územního samosprávného celku; úkony pro účely 

dědického řízení, úkony pro účely exekučního řízení atd.
50

 

Legislativní změny 

     Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích prošel ve sledovaném období více než 

padesáti změnami. Ne všechny změny však měly vliv na vybírání správních poplatků 

Městským úřadem Šumperk. 

 

4. 2. 1   Správní poplatky vybírané odborem správním a vnitřních věcí 

     Odbor správní a vnitřních věcí na svých příslušných odděleních vybíral celkem třicet dva 

správních poplatků. K nim je třeba za poslední tři roky 2008, 2009 a 2010 připočítat i správní 

poplatky zaplacené za výpisy na kontaktních místech Czech POINT Města Šumperk. 

     Graf 4.3 zobrazuje vývoj finančních prostředků vybraných za správní poplatky 

v kompetenci odboru správního a vnitřních věcí Městského úřadu Šumperk. 

     V roce 2008 činily správní poplatky vybírané tímto odborem nejmenší procentní část 

z celkem vybraných správních poplatků, a to 15,21 %. Nejvyšší procentní část zaznamenaly 

v roce 2010 (20,73 %) navzdory tomu, že v tento rok bylo vybráno nejméně finančních 

prostředků jak v celkové sumě, tak i v rámci odboru správního a vnitřních věcí. 

 

Graf 4.3 

Vývoj vybraných prostředků za správní poplatky odboru správního a vnitřních věcí 

v období 2006 – 2010 (Šumperk) 
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Zdroj : odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní  

            zpracování 
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     V přepočtu na jednoho obyvatele města Šumperk zaplatil jeden občan na správních 

poplatcích tohoto odboru nejvíce v roce 2007 (104 Kč) a nejméně v roce 2010 (75 Kč).  

     Mezi vybírané správní poplatky odborem správním a vnitřních věcí patří např. správní 

poplatky za ověřování listin a podpisů, za kopírování, za cestovní pasy, občanské průkazy a 

správní poplatky spadající pod matriku (opisy rodných listů, oddací listy). 

Legislativní změny 

     Ve sledovaném období 2006 – 2010 došlo ke třem změnám v oblasti vybírání správních 

poplatků za vydání cestovního pasu. Se vstupem České republiky do Evropské unie se pojí i 

zavedení určité formy osobních dokladů. U cestovních pasů se jedná o podobu nosiče dat 

(otisky prstů, barevná fotografie a jiné údaje) se strojově čitelnými údaji. Toto bylo zapotřebí 

převést do zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

     Podobnou proměnu jako cestovní pasy prodělaly i občanské průkazy, jejichž stará podoba 

byla nahrazována občanským průkazem občana Evropské unie se strojově čitelnými údaji. 

     V roce 2008 došlo ke změnám u správních poplatků vybíraných matrikou, když vstoupilo 

v platnost registrované partnerství. 

     V roce 2008 se začaly vybírat zcela nové správní poplatky za služby Czech POINTu. 

Czech POINT 

     Czech POINT vznikl jako kontaktní místa na obecních úřadech po celé České republice, 

kde si občané mohou např. nechat udělat výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního 

rejstříku, výpis z rejstříku trestů aj. na počkání. Občanům nejen menších obcí se tak usnadnila 

situace, kdy pro dané výpisy museli jezdit do větších (např. okresních) měst a získat je  

u vlastníků daných agend (příslušná katastrální pracoviště, státní zastupitelství ad.).  

     Graf 4.4 zaznamenává vývoj vybraných finančních prostředků za správní poplatky služeb 

Czech POINT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf 4.4 

Vývoj vybraných prostředků za správní poplatky – Czech POINT v období 2006 – 2010 

(Šumperk) 
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Zdroj : odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní  

            zpracování 

 

     Hned první rok, kdy byla založena kontaktní místa Czech POINT, bylo na Městském úřadě 

Šumperk vybráno nejvíce finančních prostředků za tuto službu. V dalších dvou letech 2009 a 

2010 se vybraná suma stabilizovala. 

     V průměru zaplatil jeden občan Šumperka 7 Kč za služby Czech POINT v každém roce.  

 

4. 2. 2   Správní poplatky vybírané odborem sociálním 

     Odbor sociální Městského úřadu Šumperk vybíral dva správní poplatky, a to správní 

poplatek za vystavení průkazu ZTP a poplatek za kopii ze spisu (v letech 2008 - 2010). 

     Přes osmdesát procent celkové sumy za tyto dva poplatky bylo placeno za vystavení 

průkazu ZTP, kopie ze spisu se pořizovaly spíše výjimečně. 

     Odbor sociální vybral každoročně nejmenší finanční prostředky za správní poplatky  

ze všech odborů Města Šumperk, které poplatky vybíraly. Tyto prostředky nečinily ani půl 

procenta z celkové sumy všech vybraných správních poplatků Městského úřadu Šumperk 

(nejméně v roce 2006 0,08 %, nejvíce v roce 2010 0,16 %). 

 

4. 2. 3   Správní poplatky vybírané odborem dopravy 

     V roce 2006 bylo na odboru dopravy Městského úřadu Šumperk vybíráno celkem čtyřicet 

sedm správních poplatků, v roce 2009 třicet sedm poplatků a v roce 2010 čtyřicet jeden 

poplatek. Tyto odlišnosti v počtu byly dány změnami v právních předpisech souvisejících se 

správními poplatky, které odbor dopravy vybíral. 

     V grafu 4.5 je zachycen vývoj inkasa správních poplatků. Je z něj patrno, že nejvíce 

prostředků bylo vybráno v roce 2008 a nejméně v roce 2010. 



Graf 4.5 

Vývoj vybraných prostředků za správní poplatky odboru dopravy v období 2006 – 2010 

(Šumperk) 
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Zdroj : odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní 

zpracování 

 

     V roce 2008 činily vybrané správní poplatky největší procentní část z celkem vybraných 

správních poplatků Městským úřadem Šumperk, a to 55,37 %, nejmenší procentní část byla  

ze sledovaného období v roce 2006 (45, 05 %). V roce 2010 bylo vybráno nejméně finančních 

prostředků (5 343 200 Kč), přesto jejich podíl na všech zaplacených správních poplatcích byl 

druhý nejvyšší (53,62 %). V letech 2008 – 2010 byla více než polovina všech správních 

poplatků vybrána na odboru dopravy Městského úřadu Šumperk. 

     V přepočtu zaplatil jeden občan Šumperka za správní poplatky vybírané odborem dopravy 

nejvíce peněz v roce 2008 (328 Kč) a nejméně v roce 2010 (193 Kč). 

Legislativní změny 

     Na začátku sledovaného období v roce 2006 bylo vybíráno nejvíce správních poplatků a 

v průběhu dalších let se tento počet snižoval a měnil. Tyto rozdíly byly způsobeny i zákonem, 

který překvalifikoval některé přestupky (a z nich plynoucí poplatky) v dopravě na trestný čin.  

     K 1. červenci 2006 se začaly vybírat nové správní poplatky za vydávání paměťových karet 

vozidel, servisní karty a karty řidiče. Téhož roku byly zavedeny poplatky za zkoušky  

u žadatelů o řidičské oprávnění. 

     Od 1. dubna 2008 došlo k úpravě poplatků za vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče a 

za udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné 

způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů. 

     V roce 2009 byly zavedeny správní poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a 

odstranění vybraných autovraků. 

 

 



4. 2. 4   Správní poplatky vybírané odborem ţivotního prostředí 

     Ve sledovaném období bylo odborem životního prostředí vybíráno osm správních 

poplatků. Nejvíce finančních prostředků bylo vybráno za vydávání rybářských lístků a za 

povolení k činnostem, které ovlivňují životní prostředí. 

 

Graf 4.6 

Vývoj vybraných prostředků za správní poplatky odboru ţivotního prostředí v období 

2006 – 2010 (Šumperk) 
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Zdroj : odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní  

            zpracování 

 

     Z grafu 4.6 vyplývá, že nejvíce finančních prostředků za správní poplatky bylo vybráno 

v roce 2007 (403 300 Kč), což bylo 2,52 % sumy ze všech vybraných správních poplatků. 

V roce 2010 bylo dosaženo nejvyšší sumy 2,87 %, když bylo vybráno 285 556 Kč. Nejméně 

vybraných prostředků v roce 2009 (258 440 Kč) znamenalo i nejmenší část 2,39 %. 

 

4. 2. 5   Správní poplatky vybírané odborem finančním a plánovacím 

     V kompetenci finančního a plánovacího odboru Města Šumperk byly vybírány tři správní 

poplatky, přičemž jejich největší část (přes 98 %) tvoří poplatky za výherní hrací přístroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf 4.7 

Vývoj vybraných prostředků za správní poplatky odboru finančního a plánovacího 

v období 2006 – 2010 (Šumperk) 
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Zdroj : odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní  

            zpracování 

 

     Graf 4.7 zobrazuje stejný vývoj jako grafy 3.7 a, b týkající se taktéž poplatků za výherní 

hrací přístroje. Příjmy z místních i správních poplatků za VHP vykazují klesající tendenci. 

Problematika výherních hracích přístrojů 

     Výherní hrací přístroje jsou nezanedbatelnou částí místních i správních poplatků. 

S technickým pokrokem se však obce začaly potýkat s otázkou samotného pojmu „výherní 

hrací přístroj“. Nové názvy či označení těchto přístrojů se v platných zákonech neobjevují, a 

tudíž za ně obce nemají možnost vybírat poplatky, i když se vlastně stále jedná o zařízení 

určené k hazardním hrám. Obce díky tomuto ztrácejí moc usměrňovat herny a jim podobné 

podniky v množství provozovaných přístrojů, a tím obce přicházejí o příjmy do svých 

rozpočtů. V některých obcích se tak může počet těchto přístrojů i zněkolikanásobit.  

     Pokud obce uplatňují poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, váže se k této 

problematice agenda hracích přístrojů na území dané obce a mnohdy i kontroly těchto 

přístrojů přímo v jejich provozně. Kontroly jsou prováděny zaměstnanci obecních úřadů.  

 

4. 2. 6   Správní poplatky vybírané odborem výstavby 

     V letech 2007 a 2009 došlo k legislativním změnám, které snížily sazbu u některých 

správních poplatků vybíraných odborem výstavby Městského úřadu Šumperk.  

     Tyto změny měly samozřejmě vliv na vývoj vybraných finančních prostředků (viz graf 

4.8). 

 

 



Graf 4.8 

Vývoj vybraných prostředků za správní poplatky odboru výstavby v období 2006 – 2010 

(Šumperk) 
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Zdroj : odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní  

            zpracování 

 

     V roce 2007 došlo oproti roku předcházejícímu k poklesu inkasa za správní poplatky  

o 35,26 %. V dalších letech se pak výše vybraných správních poplatků stabilizovala  

na průměrné roční sumě 535 517 Kč. 

 

4. 2. 7   Správní poplatky vybírané odborem ţivností a podnikání 

     V souvislosti s činností odboru živností a podnikání byly vybírány dva správní poplatky. 

     Od 1. dubna 2008 došlo ke snížení anebo zrušení některým správních poplatků, které 

spravoval odbor živností a podnikání. To má za následek pokles sumy za vybrané poplatky, 

jak ukazuje graf 4.9. 

 

Graf 4.9 

Vývoj vybraných prostředků za správní poplatky odboru ţivností a podnikání v období 

2006 – 2010 (Šumperk) 
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Zdroj : odbor finanční a plánovací Městského úřadu Šumperk, výkazy FIN 2-12 M; vlastní  

            zpracování 



     V přepočtu zaplatil jeden občan Šumperka na správních poplatcích odboru živností a 

podnikání nejvíce v roce 2006 (50 Kč), nejméně v roce 2009 (26 Kč) a v roce 2010 (29 Kč). 

 

4. 2. 8   Informační systémy, elektronické úkony a základní registry 

     Technologický pokrok  zasahuje i do oblastí spojených s veřejnou správou. Výsledkem 

jsou služby Czech POINT, navzájem propojené informační systémy veřejné správy a základní 

registry, elektronické úkony spojené se spisovou službou a datovými schránkami. Tyto služby 

urychlují a usnadňují komunikaci mezi institucemi veřejné správy, právnickými osobami a 

fyzickými osobami.  

     I tyto úkony podléhají platbě správních poplatků, které jsou použity na údržbu a správu 

daných systémů a registrů.  

 

4. 3   Rozdíly ve vybírání místních a správních poplatků 

     Místní a správní poplatky jsou součástí daňových příjmů Města Šumperk. V jejich vybírání 

však můžeme sledovat rozdíly. 

Legislativa 

     Základní rozdíl je v legislativě. Místní poplatky jsou vybírány na základě zákona  

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, oproti tomu se správní poplatky vybírají ze zákona  

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Změny v legislativě 

     Zatímco zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích byl od svého vzniku do konce roku 

2010 změněn třináctkrát, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích prodělal více než 

padesát změn. 

Právní úprava vybírání poplatků 

     Problematiku místních poplatků upravuje zastupitelstvo obce obecnými závaznými 

vyhláškami, které jsou v souladu se zákonem o místních poplatcích. Na rozdíl od zákona  

o místních poplatcích, u kterého došlo za jedenáct let jeho existence ke třinácti změnám, 

obecně závazné vyhlášky obcí, týkající se místních poplatků, doznávají změn častěji, i 

několikrát do roka. 

     Obce nemají pravomoc upravit sazebník správních poplatků. 

 

 

 



Pravomoci obce 

     Místní poplatky jsou vybírány na základě vlastní samosprávy obcí. Řízení o místních 

poplatcích vykonává obec v rámci přenesené působnosti.
51

 

     Správní poplatky se vybírají z titulu vlastní samosprávy i přenesené působnosti. 

Povinnost vybírat poplatky 

     Obce určují samy, které místní poplatky budou na svém území vybírat, tzn. obce nemusí 

vybírat žádný místní poplatek.  

     Oproti tomu jsou obce povinny vybírat takové správní poplatky, u kterých jim to stanoví 

zákon o správních poplatcích. Skladba správních poplatků je přitom dána samosprávou a 

přenesenou působností dané obce. 

Výše poplatků 

     Zákon o místních poplatcích upravuje maximální částky poplatků, obecní zastupitelstvo  

ve svých vyhláškách určuje přesné výše místních poplatků a podmínky jejich vybírání. 

     Obce mají pouze omezenou možnost některým občanům správní poplatek snížit nebo zcela 

prominout. 

Ohlašovací povinnost 

     Například u místního poplatku ze psů se jedná spíše o dobrovolné ohlášení povinnosti než 

o povinné ohlášení. Mnoho držitelů psů spoléhá na náročnost ověřování a prokazování držení 

psa, že ho jednoduše obecnímu úřadu neohlásí. 

     U správních poplatků se nejedná o ohlašovací povinnost. Poplatek se platí na základě 

žádosti o učinění nějakého správního úkonu obecním úřadem a až po jeho zaplacení dochází 

k vykonání daného úkonu. 

Druhové třídění rozpočtové skladby 

     Dle druhového třídění jsou místní i správní poplatky součástí daňových příjmů.  

     Zatímco každý z devíti místních poplatků má svou vlastní položku, všechny správní 

poplatky jsou účtovány na jediné položce. Obec může v případě správních poplatků využít 

členění v rámci této jedné položky např. dle odborů obce, kde jsou poplatky vybírány. 

Správce poplatků 

     Správcem místních poplatků může být samotný obecní úřad nebo jiná právnická osoba, 

kterou obecní úřad pověřil ve své obecně závazné vyhlášce. 

     Správcem správních poplatků je obecní úřad. 
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 řízení dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 



Odpovědnost za poplatky 

     Za vybírání místních poplatků je odpovědný jeden odbor, a to odbor finanční a plánovací. 

     Odpovědnost za správní poplatky je rozdělena mezi příslušné odbory, do jejichž 

kompetence spadají a jejichž zaměstnanci správní úkony vykonali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5   ZÁVĚR 

     Místní poplatky mají svou významnou roli nejen jako stabilní příjem obcí, ale jsou 

využívány i jako prostředek regulace.  

     Správní poplatky jsou zase finančním vyjádřením nákladů, které vznikají provedením 

správních úkonů. 

     Diplomová práce ukazuje důležitost správy obou druhů poplatků. U místních poplatků 

mohou obecní zastupitelstva využít dobré znalosti prostředí v obci a zúročit je ve vytváření 

obecně závazných vyhlášek. Tuto možnost jim dává zákon o místních poplatcích. Stát tak 

předává část svých pravomocí obcím. Sazby správních poplatků jsou oproti tomu udávány 

státem, jejich příjemcem je obec. Dobrá správa místních a správních poplatků zaručuje trvalý 

zdroj obecních rozpočtů, který může být použit ke krytí výdajů. Přitom právě otázky 

zvyšujících se výdajů v rozpočtech a dluhové služby jsou v dnešní době stále aktuálnější a 

obce hledají různé možnosti, jak své výdaje pokrýt. Cestou, jak prezentuje tato diplomová 

práce, může být právě i kvalitní administrativa a účelná legislativa v oblasti místních a 

správních poplatků. 

     S technologickým pokrokem se zavádí i nové informační systémy do veřejné správy. 

Osobní komunikace mezi občany a veřejnou správou je částečně nahrazena komunikací 

pomocí datových schránek. I tyto nové elektronické služby však podléhají platbě správních 

poplatků. 

     V úvodu diplomové práce byl určen její cíl nastínit vývoj místních a správních poplatků 

v průběhu jednoho volebního období v obecné legislativní rovině (volební období 

zastupitelstev obcí) a na praktickém příkladu konkrétní obce (město Šumperk) ukázat, jak 

změny legislativy ovlivňují praktický přístup k místním a správním poplatkům, které jsou 

součástí daňových příjmů obce. Lze říci, že tento cíl byl splněn. Změny základní legislativy 

vyvolávají v obcích změny vlastní legislativy (obecně závazných vyhlášek), aby byly příjmy 

z těchto poplatků jako pravidelného a nezastupitelného zdroje neodmyslitelnou součástí 

celkových příjmů, které obce mohou využít ke svému prvořadému úkolu správy vlastního 

území. 

     Předpoklad z oblasti místních poplatků stanovený v úvodu diplomové práce nelze potvrdit. 

Na příkladu Městského úřadu Šumperk se předpoklad, že vybrané prostředky za místní 

poplatky činí rok od roku vyšší procentní část z daňových příjmů, nepotvrdil. 



     Předpoklad z oblasti správních poplatků, který byl taktéž stanoven v úvodu, nelze potvrdit. 

Na příkladu stejného úřadu se předpoklad o tom, že občané vybrané obce zaplatí rok od roku 

více peněz na správních poplatcích, nepotvrdil. 

     Z údajů uvedených v této diplomové práci vyplývá, že Městský úřad Šumperk využívá 

svých legislativních možností a dostatečně upravuje problematiku místních poplatků. 

Zhodnocení správy místních poplatků je kladné, Město Šumperk poplatky využívá k regulaci 

(tzn. není v roli samaritána), a přitom zohledňuje i nějakým způsobem znevýhodněné občany. 

Z práce také vyplývá, že u některých druhů místních poplatků (např. poplatek ze psů; 

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

odstraňování komunálních odpadů) dochází v čase k větším výkyvům, které ukazují na to, že 

někteří poplatníci se vyhýbají své poplatkové povinnosti a poplatky neodvádí. Městu 

Šumperk lze proto doporučit, aby se více zaměřilo na problematiku těchto „neplatičů“ a 

stabilizovalo tak příjmy z místních poplatků jako nezastupitelného zdroje svých daňových 

příjmů. 
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tř.    třída 
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