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1 Úvod 

 Z pohledu historického procházela územní samospráva dlouhým vývojem, který 

je úzce spjat s vývoje státu. V rámci státu vznikaly geograficky menší útvary z důvodu potřeb 

lidí spolu blíže komunikovat nebo z podnětů ekonomických, kulturních nebo jazykových. 

Územní samospráva vznikala přirozeně, a to jako obce, města a municipality nebo uměle 

z vůle státu jako vyšší stupeň územní samosprávy na úrovni regionální. V průběhu 

vývojového období se potýkala s řadou problémů týkajících se finanční nedostatečnosti  

a splácení dluhů. S těmito problémy se však územní samosprávné celky potýkají  

i v současnosti.  

 Nezisková neboli nevýdělečná organizace je pojem běžně používaný, přičemž 

dosud žádný právní předpis tento pojem konkrétně nedefinuje. Hromadně se o těchto 

organizacích zmiňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

avšak nevysvětluje pojem nezisková organizace, nýbrž poskytuje pouze jejich výčet. Podle 

tohoto zákona jsou neziskovými organizacemi ty subjekty, kteří nebyli zřízeni za účelem 

podnikání, neboli u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání. Zákaz podnikání 

jako takového z toho však nevyplývá. Obce, kraje a hlavní město Praha jsou pokládány  

za neziskové organizace, tedy subjekty, o nichž stanoví zvláštní zákon, že se do této oblasti 

zahrnují. 

 I když do územních samosprávných celků patří obce, kraje a hlavní město Praha, 

ve své diplomové práci se budu zabývat pouze obcemi. V diplomové práci se věnuji obci jako 

příjemci daní, kde mimo jiné charakterizuji obec, rovněž jsem zmínila postavení hlavního 

města Prahy, na které se pohlíží nejen jako na obec, ale také na kraj a zabývala jsem se 

rozpočtovým určením daní, jeho vývojem až po současnost a jednotlivými daňovými příjmy 

obcí včetně místních a správních poplatků. V další části pohlížím na obce jako na poplatníka 

jednotlivých daní.  

Cílem mé diplomové práce je analýza daňových příjmů v jednotlivých obcích ČR 

v  letech 2008 – 2011. K této analýze jsem si vybrala tři obce Moravskoslezského kraje, 

konkrétně Býkov – Láryšov, Klimkovice a Opavu. K analýze daňových příjmů jsem použila 

grafy a vlastní výpočty. V poslední části jsem také zmínila, zda současný systém 

rozpočtového určení daní je spravedlivý nebo zda je potřeba provést úpravu, která by byla 

nejen spravedlivější, ale vedla by k odstranění rozdílů v příjmu na obyvatele a také jsem se 

zmínila o obci jako o poplatníkovi daně. 
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2 Obec jako příjemce daní 

2.1 Obec 

Za základní územní samosprávný celek je považována obec. Zákonným právním 

předpisem upravujícím obce je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. Každá obec nese svůj název a při změně názvu se vyžaduje souhlas 

Ministerstva vnitra. Jde o základní územní jednotku státu tvořenou obyvatelstvem, které 

společně užívá vymezené katastrální území v hranicích obce a má právo na samosprávu, které 

je zakotvené v ústavě. Z hlediska právního je obec definována třemi základními znaky: 

1) územím, 

2) občany, např. ti, kteří mají trvalý pobyt v ČR nebo čestné občanství, fyzické osoby 

s přechodným pobytem apod., 

3) působností neboli samosprávou veřejných záležitostí. 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, 

rozlišuje několik typů obcí: 

 obce, které nejsou považovány za města, 

 města – městem se může stát taková obec, která má alespoň 3000 obyvatel, 

v současnosti je evidováno 593 měst, 

 statutární města – své území může členit na městské obvody či městské části, které 

mají vlastní postavení samosprávy, ale nejsou právnickými osobami ani ÚSC, jsou 

pouze organizačními jednotkami statutárního města a spravovány jsou 

zastupitelstvem, v současné době má postavení statutárního města  

23 nejvýznamnějších měst ČR, 

 městysi – obec je tímto typem tehdy, pokud tak na návrh obce stanoví předseda 

Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády nebo toto označení používala před r. 1954  

a požádala o navrácení tohoto statutu. 

Obce je možné také rozčlenit podle rozsahu výkonu státní správy. Následující 

tabulka 2. 1 zobrazuje rozdělení obcí podle výkonu státní správy. 
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Tab. 2. 1 – Rozdělení obcí podle výkonu státní správy 

Typ obce Stupeň Počet obcí k 1. 1. 2011 

Základní rozsah výkonu státní správy I. 6250 

Pověřený obecní úřad
1
 II. 393 

Rozšířená působnost
2
 III. 205 

Zdroj: vlastní zpracování 

V ČR se při výkonu státní správy vychází z tzv. spojeného modelu, který 

vymezuje systém výkonu veřejné správy na:  

1) vlastní samosprávnou funkci neboli samostatnou působnost. „Zákon sám přesně 

vymezuje činnosti, jejichž výkon spadá do přenesené nebo samostatné působnosti. Pokud 

některá z činností není takto přesně označena, má se za to, že je to činnost vykonávaná 

v samostatné působnosti“.
3
 Při výkonu této působnosti má tak obec zákonem upravené 

pravomoci. Mezi činnosti patřící do samostatné působnosti patří např:  

 reprezentování veřejných zájmů – zákon ji svěřil, aby zabezpečovala záležitosti, které 

jsou v jejím zájmu, zájmu občanů nebo jejích subjektů, 

 zabezpečování veřejných statků pro své občany a k tomu může zřizovat neziskové 

organizace jako např. organizační složky nebo příspěvkové organizace, 

 vystupování svým jménem, neboť je samostatný ekonomický subjekt, tzn. právnickou 

osobou a má právní subjektivitu, 

 vlastnění majetku, o který také pečuje, udržuje a se kterým může nakládat, 

 hospodaření podle vlastního rozpočtu, rozhoduje o použití finančních zdrojů, vytváří 

zpravidla účelové peněžní fondy, 

 zákon o rozpočtových pravidlech vymezil obcím finanční suverenitu, ta spočívá 

v jejich částečné finanční nezávislosti na státu. 

2) přenesenou funkci neboli přenesenou působnost. Rozsah této působnosti je u obcí různý  

a liší se podle rozsahu výkonu správy. Výkonné orgány obcí vykonávají tuto působnost  

a v této činnosti jsou nejen podřízeny, ale i kontrolovány orgány státní správy a v určitých 

                                                           
1
 Pověřený obecní úřad kromě přenesené působnosti základního rozsahu vykonává další ve svěřeném rozsahu 

2
 Obecní úřad vedle přenesené působnosti základního rozsahu vykonává přenesenou působnost ve správním 

obvodu, který mu určí prováděcí předpis. 

3
 RŮŽIČKOVÁ MERLÍČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace – vznik, účetnictví, daně.  11. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2011. 50 s. ISBN 978-80-7263-675-4. 
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oblastech i krajskými úřady. Financování činností v přenesené působnosti je zabezpečeno 

příspěvkem ze státního rozpočtu. Příkladem přenesené působnosti je např. evidence obyvatel 

(matrika) obecním úřadem, vydávání občanských průkazů nebo cestovních pasů. V rámci 

přenesené působnosti se vydávají i nařízení obce, které však musí být v souladu s legislativou. 

 Obce jsou účetní jednotkou a od 1. 1. 2010 vedou účetnictví v plném rozsahu.  

Do konce roku 2009 mohly vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Právní předpis 

upravující účetnictví obcí je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon doplňuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 

vybrané účetní jednotky. Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provede 

buď příslušný krajský úřad, nebo auditor. Pravidla hospodaření s finančními prostředky 

územních samosprávných celků vymezuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení tohoto zákona se 

vztahuje na rozpočty a finanční hospodaření obcí, statutárních měst, hl. m. Prahy i na městské 

části a obvody. Příjmy rozpočtu obce upravuje § 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto paragrafu tvoří 

příjmy rozpočtu obce především: 

 příjmy z vlastní správní činnosti a příjmy z výkonu státní správy, ke kterým je obec 

pověřena podle zvláštních zákonů, především ze správních poplatků z této činnosti, 

příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce, 

 příjmy z místních poplatků, 

 výnosy daní nebo podíly na nich, 

 prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, a to např. z jimi 

ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, pokud jsou příjmem obce. 

2.2 Hlavní město Praha 

Postavení obce má i hlavní město Praha, přičemž se na ni nevztahuje zákon  

o obcích, krajích, ale zvláštní zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů. Skutečnost úpravy hlavního města Prahy samostatným zákonem vyplývá 

z toho, že je hlavní město Praha současně obcí i krajem. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním  

městě Praze, ve znění pozdější předpisů rovněž upravuje hospodaření hlavního města Prahy  

a jejich městských částí. Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací i právnickou osobou, 

která má vlastní majetek a příjmy. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese 
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odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Hlavní město Praha se na městské části člení 

povinně a na rozdíl od městských částí resp. obvodů statutárních měst, mají právní 

subjektivitu, která je však částečně omezena zákonem a Statutem hlavního města Prahy. 

Statut městských částem vymezuje jejich názvy, správní obvod a právo vystupovat v právních 

vztazích.  

Hlavní město Praha má svůj rozpočet a městské části hospodaří také podle 

vlastního rozpočtu. Ministerstvo financí ČR nebo auditora může požádat hlavní město Praha  

o přezkoumání hospodaření. Městské části požádají o přezkoumání hospodaření za uplynulý 

rok Magistrát hlavního města Prahy nebo auditora. Tak jako obce i hlavní město Praha vede 

od 1. 1. 2010 účetnictví v plném rozsahu, je tedy účetní jednotkou, přičemž do konce r. 2009 

byla možnost vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 

Orgány hlavního města Prahy jsou zastupitelstvo a rada hlavního města Prahy, 

primátor, Magistrát hlavního města Prahy dále to jsou zvláštní orgány hlavního města Prahy  

a městská policie. 

2.3 Rozpočtové určení daní 

Konstrukce rozpočtového určení daní prošla řadou změn, a to i v současné době. 

Rozpočtové určení daní bylo uzákoněno zvláštním zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení daní, ve znění pozdějších předpisů. 

V letech 1993 – 1995 strukturu daňových příjmů obcí tvořily: 

 daň z nemovitostí – celý příjem plynul obcím, přičemž její výnos mohly obce ovlivnit 

tzv. korekčním koeficientem
4
, 

 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků – podíl  

na výnosu této daně se v určitém poměru dělil mezi obce a okresní úřady. Část, která 

připadala obcím se rozdělovala podle počtu obyvatel v obci k počtu obyvatel v okresu. 

Městům Praha, Brno, Ostrava a Plzeň plynul celý výnos z této daně, 

 daň z příjmů právnických osob – celý výnos je příjmem obcí a od r. 1994 je rovněž  

i celý výnos daně příjmem obcí, kdy poplatníkem je daná obec (zdanění hospodářské 

činnosti dané obce), 

 místní poplatky – celý výnos plynul do obecních rozpočtů. 

                                                           
4
 Koeficient je dán nejen územním rozložením, charakterem pozemků a staveb, ale také rozsáhlým osvobozením 

od placení. Koeficienty byly stanoveny v různé výši podle různých částí obce a měst. 
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Takto konstruovaný model způsoboval velké rozdíly v daňových příjmech obcí. Docházelo 

k situacím, kdy dvě obce, které byly zhruba stejně velké a měly podobné ekonomické či 

sociální zázemí, získávaly různou výši daňových příjmů v přepočtu na obyvatele, a to jen 

proto, že každá z nich byla v jiném okrese. Dalším problémem se stala konkurence mezi 

obcemi, která se vztahovala k dani z příjmů samostatně výdělečných osob. Obce se snažily  

o to, aby podnikatelé umístili trvalé bydliště na jejich území a za to jim nabízely např. levnější 

pozemky na výstavbu domů. Pro malé obce byly problémem i vratky daní, které musely 

podnikateli vyplatit, a to tehdy, kdy daň odvedená na zálohách podnikatelem se ukázala jako 

vysoká vzhledem ke skutečně dosaženým příjmům. Výše zmíněné skutečnosti představovaly 

oslabení stability rozpočtových příjmů. 

Období 1996 - 2000 

V důsledku předchozích nedostatků vstoupila v platnost v r. 1996 novela 

rozpočtových pravidel. Zásadní změna se týkala nejen daně z příjmů fyzických osob  

ze závislé činnosti, ale i daně z příjmů právnických osob. Následující schéma 2. 1 zobrazuje 

RUD pro DzPFO ze závislé činnosti v letech 1996 – 2000, přičemž uvedená procenta 

vyplývají ze zákona platného v tomto období. 

Schéma 2. 1 – RUD pro DzPFO ze závislé činnosti v letech 1996 - 2000 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  

Celostátní výnos – 100 % 

 

 

              30 % - obce        30 % - okresní úřady      40 % - státní rozpočet 

                         

20 % - podle počtu obyvatel     10 % - podle plátcovy pokladny 

Zdroj: vlastní zpracování 

Schéma 2. 2 zobrazuje výnos daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na území měst 

Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, přičemž uvedená procenta vyplývají ze zákona platného v tomto 

období. 
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Schéma 2. 2 – Výnos daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na území Ostravy, 

Plzně, Prahy a Brna 

Celookresní výnosnost – 100 % 

 

                   70 % rozpočet zmíněných měst                              30 % - státní rozpočet 

Zdroj: vlastní zpracování 

U daně z příjmů právnických osob se obce od r. 1996 podílely na celostátním výnosu této 

daně ve výši 20 %. V r. 1997 byly zařazeny k daňovým příjmům i sankční poplatky, které 

souvisely s životním prostředím. Ostatních druhů daňových příjmů se novela netýkala. 

Z dlouhodobého pohledu však ani tento model neodstranil nerovnoměrný daňový výnos obcí. 

Rozdíly obcí ve velikosti příjmů na obyvatele z daně z příjmů ze závislé činnosti byly až 

trojnásobné. Nerovnosti byly kompenzovány ze strany státního rozpočtu, a to formou územně 

vyrovnávací dotace. Ta byla vyplácena na základě odchylky výnosu daně ze závislé činnosti 

na obyvatele od průměrné odchylky v ČR. 

Období 2001 - 2008 

 Výše zmíněný způsob přerozdělování daní důchodového typu do územních 

rozpočtů měl za následek rozdíly v daňových příjmech obcí. Tato skutečnost měla za následek 

přistoupení k zásadní změně a konstrukci RUD územním samosprávným celkům a státu. 

Důvodem přijetí změn také byla nutnost zahrnutí do financování i kraje. Rozpočtové určení 

platné od  r. 2008 zobrazuje příloha č. 1. 

 Až do r. 2008 se rozpočty jednotlivých obcí podílely na celostátním výnosu 

příslušné daně v závislosti na počtu obyvatel obce k celostátnímu počtu obyvatel a v závislosti 

na velikostní kategorii obce, nebo-li velikostních koeficientech. Existovalo celkem čtrnáct 

velikostních kategorií obcí podle počtu obyvatel, kterým byly přiřazeny velikostní 

koeficienty, a to podle přílohy zákona o RUD. Způsob propočtu daňového výnosu konkrétní 

obce upravoval zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (o rozpočtovém určení daní) a vypočítá se 

podle následujícího vzorce: 
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Následující příklad uvádí konkrétní propočet daňových příjmů obce na celkovém sdíleném 

výnosu. 

Příklad: Obec A dosáhla k 31. 12. 2011 408 obyvatel. Přepočtený počet obyvatel za celou 

ČR je 10 287 132,2 a celkový sdílený daňový výnos činí 308 600 000 tis. Kč. 

Výpočet:  

 

Obec A získá v daném roce 1 540 375,905 Kč. 

V rozpočtovém určení daní do r. 2008 byla zohledněna i kategorie obcí podle rozsahu 

přenesené působnosti. Toto zohlednění mělo negativní dopad pro obce do 150 obyvatel, které 

měly v přepočtu na jednoho obyvatele velmi malé daňové příjmy ze sdílených daní. 

Problémem se stal i skokový nárůst koeficientu mezi některými velikostními kategoriemi 

obcí. To podněcovalo obce k nekalým aktivitám v podobě přetahování obyvatel. Obce,  

resp. města poskytovala dotace těm, kteří se přihlásili u nich k 1. 1. k trvalému pobytu, aby 

tak získala vyšší podíl na sdílených daní. 

Rok 2008 

 K další novele zákona o rozpočtovém určení daní dochází s účinností od r. 2008.  

Ta přinesla výrazné zlepšení především malým obcím, kterým se v přepočtu na obyvatele 

podstatně zvýšily daňové příjmy. Cílem této novely bylo především zmírnění 

několikanásobných rozdílů v daňových příjmech plynoucích ze sdílených daní mezi malými 

obcemi a městy a zvýšit daňové příjmy malým obcím. Od r. 2008 došlo ke zvýšení podílu  

na daňovém výnosu u daní z příjmů a DPH, který plyne obcím, a to na současných 21,4 % 

z hrubého výnosu těchto daní. Rovněž se změnila kritéria pro rozdělení sdílených daní mezi 

obce. Daňový výnos se od tohoto roku nerozděluje u sdílených daní mezi obce jen podle 

počtu obyvatel, tzv. velikostních skupin obyvatel, ale v úvahu se berou i následující kritéria: 

 rozloha obce – informace poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální, a to  

k 1. 1. běžného roku, resp. začátku rozpočtového období, 

 poměr obyvatel obce k celostátnímu počtu obyvatel obcí – informace poskytuje 

Český statistický úřad, a to k 1. 1. běžného roku. 

Odlišná úprava, která se vztahuje k rozdělování objemu daňového výnosu je pro Prahu, Plzeň, 

Brno a Ostravu a jiná pro ostatní města obce. 

 Novela zákona o rozpočtovém určení daní z r. 2008 odstranila skokové přechody, 

ale také zavedla složitější propočet podílu jednotlivých obcí. Propočet výsledného 
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procentního podílu pro jednotlivé obce je publikován vyhláškou vydanou MF ČR s účinností 

vždy od 1. 9. běžného roku. 

Návrh novely rozpočtového určení daní 

 Předmětem řady diskuzí a sporů současné doby je návrh novely rozpočtového 

určení daní, nebo-li nový model sdílených daní. Nejdůležitější změnou, kterou má návrh 

zákona přinést je návrh změny konstrukce sdílených daní pro obce ČR tak, aby se snížil 

současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele, a to mezi obcemi s nejnižším a nevyšším 

příjmem na obyvatele. Současně platný zákon o rozpočtovém určení daní rozděluje výnos 

mezi jednotlivé obce ve dvou krocích. V prvním kroku je stanoven podíl obcí na celostátním 

výnosu a krokem druhým je rozdělování obecního podílu jednotlivým obcím (dělení na 6 245 

částí obcí). První změnou vyplývající z návrhu novely jsou změny kritérií rozdělování. Aby 

byla zachována jednoduchost a přehlednost, není žádoucí zvyšování počtu kritérií rozdělování 

daňového podílu ve zmíněném druhém kroku. Dosud platná kritéria budou zachována, ale 

také rozšířena nebo upravena. Kritérium rozlohy dle návrhu má být modifikováno  

na tzv. rezidenční rozlohu, resp. nezahrnout do kritéria zemědělskou půdu, lesní pozemky 

nebo vodní plochy. Počítá se také se zvýšením váhy kritéria prostého počtu obyvatel jako 

prvku, který má přispět ke snížení rozdílů v příjmech na obyvatele. Podporu z řad odborníků 

získal zamýšlený ukazatel na žáka, tzv. počet žáků, který má podpořit především obce, které 

jsou zřizovateli mateřských a základních škol. Tímto zanikne tzv. příspěvek na žáka, který se 

obcím hradí z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Následující tabulka 2. 2 zobrazuje 

jednotlivá kritéria a jejich váhy v propočtu sdílených daní, a to podle současného  

a navrhovaného znění zákona o RUD. 

Tab. 2. 2 – Jednotlivá kritéria podle současného a navrhovaného znění zákona o RUD 

Platné znění zákona o RUD Navrhované znění zákona o RUD 

Kritérium Váha Kritérium Váha 

Rozloha 

katastrálních území 

3 % Rozloha 

katastrálních území 

3 % 

Prostý počet 

obyvatel 

3 % Prostý počet 

obyvatel 

10 % 

Postupné přechody 94 % Postupné přechody 80 % 

  Počet dětí MŠ, žáků 

ZŠ 

7 % 

Celkem 100 % Celkem 100 % 

Zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=541&CT1=0 
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 Principem novely má být dosažení trojnásobku
5
 ve sdílených daní na obyvatele. 

Pokud ke změně zákona o rozpočtovém určení daní dojde, sníží se rozdíl příjmů ze sdílených 

daní na občana Prahy ve srovnání s občanem nejmenší obce. Dosud se uvedený násobek 

nejvyššího a nejnižšího příjmu pohyboval okolo 4,7. Aby tohoto cíle bylo dosaženo, budou 

sdílené daně posíleny ze státního rozpočtu, a to o 7 mld. Kč. O tuto částku se však sníží 

dotační programy, resp. ukončení poskytování dotačních titulů ze státního rozpočtu. 

 V současném systému RUD mají největší města Ostrava, Brno, Plzeň a hlavní 

město Praha zvláštní postavení. Podle novely RUD se mají tyto tři města zapojit do propočtu 

k ostatním městům, což přinese do systému přerozdělení sdílených daní větší jednotnost. 

V praxi to znamená, že jejich podíl na sdílených daní by měl být stanoven standardním 

výpočtem, nikoli zvláštním koeficientem. Postavení Prahy jako hlavního města a zároveň 

vyššího územního samosprávného celku bude zachováno. V rámci RUD bude zachován  

i zvláštní přepočítací koeficient vztahující se k hlavnímu městu Praha, který však bude 

upraven. Následující tabulka 2. 3 zobrazuje srovnání propočtu současného stavu 

s navrhovaným modelem pro města Ostravu, Brno, Plzeň a Prahu. 

Tab. 2. 3 – Srovnání propočtu současného stavu s navrhovaným modelem 

           

 

 

Město 

Současný model Navrhovaný model Srovnání 
Sdílení 

daně  

(mil. Kč) 

Výnos na 1 

obyvatele 

(tis. Kč) 

Sdílené 

daně  

(mil. Kč) 

Výnos na 1 

obyvatele 

(tis. Kč) 

Rozdíl 

(Sdílené 

daně v mil. 

Kč) 

Rozdíl 

(Výnos na 

1 obyvatele 

v tis. Kč) 

Praha 37 312,2 29,7 35 081,2 27,9 - 2 231 - 1,8 

Plzeň 3 034,8 18,0 2 137,8 12,7 - 897,0 - 5,3 

Ostrava 5 456,8 18,0 4 578,2 15,1 - 878,6 - 2,9 

Brno 6 673,2 18,0 5 792,3 15,6 - 880,9 - 2,4 

Zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=541&CT1=0 

Z tabulky 2. 3 vyplývá, že navrhovaný model by pro největší města znamenal 

pokles sdílených daní. Pokles sdílených daní u hlavního města Prahy by znamenal snížení 

diferencí u příjmů na obyvatele, a to mezi hlavním městem Prahou a nejchudší kategorií obcí. 

Hlavní město Praha by i nadále mělo výrazně vyšší příjem na obyvatele než ostatní tři největší 

města. 

Dosavadní zvýhodnění největších měst se však v důsledku zapojení do propočtu 

k ostatním městům výrazně sníží a dojde ke ztrátám, které po přechodnou dobu čtyř let budou 

kompenzovány. V prvním roce účinnosti nového modelu by kompenzace pokryly většinu 

                                                           
5
 Srovnání sdílených daní na obyvatele v Praze/sdílených daní na obyvatele u kategorie obcí s nejnižším 

průměrným výnosem. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=541&CT1=0
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ztráty, která se předpokládá, v dalších letech by kompenzace ztrát klesaly. Tímto by měl být 

připraven prostor, aby tato čtyři města přizpůsobila své hospodaření novému modelu propočtu 

sdílených daní. Následující tabulka 2. 4 ukazuje kompenzace ztrát největším městům  

(v mld. Kč). 

Tab. 2. 4 – Kompenzace ztrát městům Praha, Plzeň, Brno, Ostrava (mld. Kč) 

Město Ztráta Kompenzace ztrát 

 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 

Praha 2,2 2,0 1,4 0,9 0,6 

Plzeň 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 

Brno 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 

Ostrava 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 

Součet 4,9 4,4 3,2 2,1 1,2 

Zdroj:www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Prezentace__RUD_Novy_model_sdilenych_dani_pro_

obce_04062011.pdf 

Pro tyto tři města snížení daňových příjmů postupně zastaví investiční vývoj 

města, neboť i v budoucnu se předpokládá, že jejich příjmy budou stále více vázány 

s daňovými příjmy. Pokud tedy dojde k dramatickému snížení příjmů ze sdílených daní, tak 

ani při maximalizaci úspor v běžných příjmech nejsou schopni realizovat všechny investiční 

aktivity přispívající k rozvoji těchto měst.  

Snaha o posílení obcí, které vykazují nejnižší příjmy na obyvatele, vyžaduje 

změnu intervalů ve velikostních kategoriích. Dosavadní čtyři velikostní kategorie mají být 

podle novely o RUD nahrazeny v novém systému pěti intervaly, přičemž do posledního 

intervalu mají být zahrnuty města Plzeň, Brno a Ostrava. Upraveny budou také přepočítací 

koeficienty a koeficienty postupných přechodů, které jsou vždy uvedeny v přílohách k zákonu 

o RUD. Následující tabulka 2. 5 zobrazuje stávající a novy systém velikostních kategorií. 
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Tab. 2. 5 – Stávající a nový systém velikostních kategorií 

Stávající systém velikostních kategorií Nový systém velikostních kategorií 

Od Do Od Do 

0 300 0 50 

301 5000 51 2000 

5001 30000 2001 30000 

30001 a více 30001 110000 

  110001 a více 

Zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=541&CT1=0 

Nová konstrukce modelu sdílených daní se má promítnout ve zvýšení podílu obcí 

na sdílených daních, a to: 

 ze současných 21,4 % na 22,96 %, a to u jednotlivých dílčích daňových příjmů 

definovaných v § 4 odst. 1 písm. c) až f) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení daní, ve znění pozdějších předpisů, 

 z předpokládaných 19,90 % na 21, 34 % u daňových příjmů definovaných v § 4 odst. 

1 písm. b) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších 

předpisů. Předpokládaná hodnota 19,90 % má být účinná od r. 2013 v souvislosti 

s přijetím novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, která se má týkat změny sazeb DPH. Přijetí novely zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty povede ke snížení podílu obcí na sdílených 

daní na 19,90 %, kterým se zohledňují záměry vlády, a to v oblasti zdrojů na realizaci 

penzijní reformy. Východiskem pro výpočet navrhovaného podílu pro obce v případě 

DPH není podíl 21,4 %, ale podíl 19,90 %. 

Novela zákona o rozpočtovém určení daní je dosud poslaneckým návrhem zákona, který bude 

ještě projednáván. Novela zákona by měla především snížit nepoměr mezi bohatými  

a chudými obcemi. Mimo jiné ukazuje i na skutečnost, že velká města s penězi zacházejí 

nehospodárně a plýtvají s penězi na předražené projekty a také, že řada obcí se potýká 

s existenčními problémy. Novela RUD by měla především odstranit nerovnoměrnosti  

ve financování nebo odstranění diskriminace obcí a měst při rozdělování sdílených daní. Jeho 

účinnost se předpokládá od 1. ledna 2013. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=541&CT1=0
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2.4 Vlastní daňové příjmy obce 

Příjmy rozpočtu obce jsou různorodé a největší skupinu příjmů rozpočtů obcí 

tvoří vlastní daňové příjmy. Tyto příjmy se považují za nejvýznamnější, ovlivňující rovněž  

do značné míry jejich stabilitu. Z pohledu ekonomického je důležité rozlišovat příjmy, které 

územní samospráva může ovlivnit svým rozhodnutím nebo činností a které nikoli, neboť  

o nich rozhoduje stát. Zisky z podnikání nebo z jiné hospodářské činnosti obce by neměly být 

hlavním ani rozhodujícím zdrojem příjmů obecních rozpočtů.  

Daňové příjmy se zvyšují jako celek, a to s rostoucí velikostní kategorií obce. 

Rozložení příjmů obcí podle krajů do určité míry odráží velikostní strukturu obcí, které se 

nachází na jejich území. Platí to především pro hlavní daňové příjmy, které se mezi obce 

rozdělují podle počtu obyvatel s použitím koeficientů, jenž zvýhodňuje větší obce.  

Zdroje daňového charakteru tvoří největší část vlastních příjmů obcí  

a mají přispívat k rozvoji obce, nikoli k úhradě administrativních činností vykonávaných pro 

stát. Jedná se o daně celostátní, kdy jejich výnos je zcela nebo částečně určen do obecního 

rozpočtu. K příjmům daňového charakteru patří i místní a správní poplatky. Základním 

právním předpisem upravujícím problematiku daňových příjmů rozpočtů obcí je zákon  

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

celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Obce mají dosud 

velmi omezenou daňovou pravomoc, a to především u daně z nemovitostí. U místních 

poplatků, které označujeme za místní resp. obecní daně je pravomoc obcí větší. Nejen výši 

daňového výnosu, ale i konkrétní druhy rozpočtů, do kterých tyto výnosy budou směřovat, 

určuje rozpočtové určení daní. Jeho definice zní. „Rozpočtové určení daně určuje, do jakého 

rozpočtu příslušná daň nebo její podíl a jak velký podíl plyne“.
6
 Vlastní daňové příjmy 

označujeme také jako nenávratné a běžné příjmy, přičemž je pro ně typické, že se každoročně 

opakují, i když ne ve stejném objemu. Podle původu členíme daně na: 

 svěřené daně – jsou označovány také jako výlučné nebo rozpočtově určené daně. Celý 

daňový výnos plyne do konkrétního druhu rozpočtu. V ČR jsou takovým typem daně 

např. daň z nemovitostí, 

                                                           
6
 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 

448 s. ISBN 978-80-7357-614-1. 

 



18 

 

 sdílené daně – jsou daně důchodového typu, majetkové daně, ale i DPH. U tohoto typu 

daní zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, 

stanoví podíl na celostátně vybraných daní, který bude příjmem rozpočtu obce. V ČR 

např. z výnosu DPH podle výše zmíněného zákona plyne stanovené procento nejen do 

státního rozpočtu, ale i do rozpočtu obce a kraje. Platí tedy, že státní rozpočet se dělí  

o výnos z těchto daní s rozpočty jednotlivých stupňů územní samosprávy. Nevýhodou 

pro tento typ daní je, že neumožňují daňovou pravomoc územní samosprávy. Podíly 

na výnosu sdílených daní pro jednotlivé obce se určují podle podílu počtu obyvatel 

obce k celostátnímu počtu obyvatel, 

 správní poplatky (správní daně) – jsou upraveny zákonem č. 634/2004 Sb.,  

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vybírají se za úkony územní 

samosprávy při výkonu jejich přenesené působnosti, 

 místní poplatky (místní daně) – jsou upraveny zákonem č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Místní poplatky pro toto dělení označujeme 

také jako regionální daně na úrovni regionů. 

Nerovnoměrný daňový výnos, ale také nerovnoměrné rozložení daňového základu 

má za následek v delším časovém úseku vznik výrazných rozdílů mezi bohatými a chudými 

obcemi. Tyto vlivy mohou ovlivnit zabezpečování minimálního standardu základních 

veřejných statků. Ke zmírnění těchto rozdílů se využívají již zmíněné sdílené daně. 

2.4.1 Daň z příjmů fyzických osob jako příjem obce 

Podle § 4 odst. 1 písm. c) až g) a písm. i), zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení daní, ve znění pozdějších předpisů, plyne do rozpočtu obcí: 

a) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu
7
 daně (záloha na daň) z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, které odvádí zaměstnavatel 

jako plátce daně podle zákona o daních z příjmů, 

b) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických 

osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, 

c) podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloha na daň) z příjmů 

fyzických osob snížené o výnosy, které jsou uvedeny v bodě a) a b), 

                                                           
7
 Hrubý výnos daně = peněžní prostředky vybrané v průběhu rozpočtového roku snížené o vrácené prostředky. 

Do hrubého výnosu daně se nezahrnují částky vybrané na pokutách a částky na úhradu nákladů daňového řízení. 
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d) 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce 

bydliště ke dni jejich splatnosti a výnosů daně (vyrovnání, dodatečné přiznání nebo 

dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště, 

a to k poslednímu dni zdaňovacího období, ke kterému se daňová povinnost vztahuje. 

Výjimku tvoří daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby a daně (záloh na daň) 

z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které srazil a odvedl plátce daně. 

Bydlištěm se rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby, 

e) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako 

plátcem daně z příjmů. Výjimka pro daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou 

podle zvláštní sazby. 

Daňový výnos ovlivňuje zejména předmět daně, nebo-li jaké druhy příjmů  

se zdaňují, jak se vypočítá ZD, zda se ZD upravuje o odčitatelné nebo připočitatelné položky, 

ale také sazby daně, slevy na dani a osvobození od placení daně. Osvobození a úlevy na dani 

daňový výnos snižují. Z pohledu obce se tak komplikují a prodražují náklady na výběr  

a správu daně, neboť musí být zajištěna kontrola nároku na osvobození či úlevu. Dopad  

na daňový výnos obce se vykazuje v rozdílných výších. Například obec A bude mít více 

případů nároku na osvobození od této daně (popř. daně jiné), ale v obci B těchto nároků bude 

malý počet nebo dokonce žádný. Pokud pomineme období krize v ekonomice, je tato daň 

velmi výnosná, takže zajišťuje významný objem příjmů rozpočtů. Od r. 1996 se daň z příjmů 

stala typickou sdílenou daní, ale příjmy, které se zdaňovaly zvláštní sazbou daně u zdroje 

příjmů, tzn. odváděl plátce daň, tak ta celá plynula do státního rozpočtu. V tomto roce také 

daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti plynula celá do rozpočtu té 

obce, kde měl podnikatel jako fyzická osoba své sídlo, resp. bydliště. V praxi tato skutečnost 

vedla k nekalým praktikám obcí. Ty si přetahovaly podnikatele (fyzické osoby) na území své 

obce. Protože u obcí, kde z hlediska objemu byl výnos daně z příjmů fyzických osob  

ze samostatné výdělečné činnosti hlavním zdrojem daňových příjmů, to rovněž znamenalo 

závislost hospodaření obce na tom, zda podnikání této fyzické osoby je perspektivní nebo 

ztrátové nebo dokonce podnikání vedlo k bankrotu. Výnos daně z příjmů je v čase méně 

stabilní. Příčinou nestability je proměnlivý ZD a střídání fází hospodářského cyklu. Pokles 

inkasa daně z příjmů fyzických osob oproti DzPPO není v čase tak výrazný. Následující 

tabulka 2. 6 zobrazuje příjmy obcí podle krajů, a to u daně z příjmů fyzických osob v letech 

2007 – 2010. 
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Tab. 2. 6 – Příjmy obcí podle krajů (v tis. Kč) 

Daň z příjmů fyzických osob
8
 

             Rok 

 

Obce kraje 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

Dynamika 

vývoje  

v % 

Hl. m. Prahy 11 648 494 11 232 919 9 353 900 10 202 368 87,6 

Středočeského 3 082 161 3 125 364 2 556 882 2 727 837 88,5 

Jihočeského 1 554 537 1 625 711 1 374 919 1 463 431 94,2 

Plzeňského 1 844 261 2 071 367 1 896 849 1 678 504 91,1 

Karlovarského 795 552 807 729 641 430 693 765 87,3 

Ústeckého 2 111 646 2 097 438 1 782 709 1 894 214 89,8 

Libereckého 1 129 662 1 133 276 969 755 1 006 768 89,2 

Královéhradeckého 1 372 780 1 377 500 1 166 577 1 230 071 89,7 

Pardubického 1 229 298 1 263 505 1 053 046 1 110 617 90,3 

Vysočina 1 215 999 1 271 784 1 088 199 1 133 487 93,3 

Jihomoravského 3 855 185 3 771 707 3 216 096 3 362 185 87,2 

Olomouckého 1 676 907 1 615 066 1 343 374 1 430 876 85,4 

Zlínského 1 473 677 1 484 382 1 232 179 1 271 558 86,2 

Moravskoslezského 3 934 487 3 790 441 3 311 720 3 465 248 88,1 

Celkem za ČR 36 924 645 36 668 189 30 987 636 32 670 929 88,5 

Zdroj: http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=5&vo=tabulka&stranka=1 

 Ve vývoji daně z příjmů fyzických osob dochází v roce 2010 proti výchozímu 

roku 2007 ke snížení výběru příjmů z této daně o 4 253 716 Kč za celou ČR (tj. o 11,5 %). 

Mezi jednotlivými kraji v ČR analýza vývoje v tabulce 2. 5 potvrzuje, že ani u jednoho kraje 

nebylo v roce 2010 dosaženo stavu inkasa jako ve výchozím roce 2007. 

Od r. 2002 došlo k posílení motivace obcí, a to na principu zásluhovosti, 

prostřednictvím tzv. motivační složky DzPFO ze závislé činnosti v závislosti na počtu 

zaměstnanců v obci k počtu zaměstnanců v ČR. Smyslem motivačních prvků je motivace 

obcí, aby např. podporou podnikání a zaměstnanosti zvyšovaly svůj daňový výnos. Tato 

motivace je pro obec daňovým příjmem ve výši 1,5 %. Vyhláška vydaná MF ČR stanoví její 

výpočet. Vychází se z dat z přílohy k vyúčtování DzPFO ze závislé činnosti, kde se uvádí 

místo výkonu zaměstnance. Podíl na dani z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 

30 % má motivovat obce k podpoře podnikání a k odstranění konkurence obcí v přetahování 

podnikatelů na svá území. 

                                                           
8
 Tuto částku tvoří daň z příjmů FO, a to ze závislé činnosti a funkčních požitků, ze samostatné výdělečné 

činnosti a z kapitálových výnosů. 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48767694&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48765394&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48762474&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53947745&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48767744&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48765444&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48762524&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53947795&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48767794&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48765494&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48762574&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53947845&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48767844&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48765544&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48762624&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53947894&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48767894&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48765594&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48762674&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53947943&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48767994&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48765694&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48762774&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53948043&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=49132154&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48765844&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48762924&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53948191&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48768244&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48765944&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48763024&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53948290&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48768294&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48765994&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48763074&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53948340&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48768344&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48766044&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=48763124&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=53948390&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23
http://email.seznam.cz/redir?hashId=1896567969&to=http%3a%2f%2fvdb%2eczso%2ecz%2fvdbvo%2fmaklist%2ejsp%3fkapitola%5fid%3d5%26vo%3dtabulka%26stranka%3d1
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Současná hospodářská krize se nevyhnula ani obcím, kterým se nevyhnulo 

neplnění daňových příjmů. Pokles daňových příjmů byl způsoben negativním vývojem 

výnosu sdílených daní. 

2.4.2 Daň z příjmů právnických osob jako příjem obce 

Podle § 4 odst. 1 písm. f) a h) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, 

ve znění pozdějších předpisů, určuje, jaká část podílu z této daně plyne do obecních rozpočtů. 

V současné době platí, že do obecních rozpočtů plyne: 

a) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, 

b) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy je poplatníkem příslušná obec, 

výjimku tvoří daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby. 

Daň z příjmů právnických osob spadá rovněž do skupiny sdílených daní. V důsledku 

negativního ekonomického vývoje je meziroční pokles inkasa daně z příjmů právnických osob 

mezi roky 2008 a 2009 podstatně vyšší než u jiných daňových příjmů. Následující tabulka 2. 7 

zobrazuje příjmy obcí podle krajů, a to u daně z příjmů právnických osob v letech  

2007 – 2010. 

Tab. 2. 7 – Příjmy obcí podle krajů (v tis. Kč) 

Daň z příjmů právnických osob
9
 

                         Rok        

 

Obce kraje 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

Dynamika 

vývoje  

v % 

Hl. m. Prahy 12 189 658 13 935 214 9 996 279 9 847 868 80,8 

Středočeského 2 809 190 3 462 832 2 577 255 2 526 108 89,9 

Jihočeského 1 716 600 2 095 912 1 580 145 1 522 648 88,7 

Plzeňského 2 007 795 2 403 679 1 762 419 1 744 778 86,9 

Karlovarského 799 591 964 226 748 721 740 541 92,6 

Ústeckého 2 272 569 2 528 911  1 869 748 1 793 789 78,9 

Libereckého 1 170 757 1 437 448 1 059 622 989 098 84,4 

Královéhradeckého 799 591 964 226  748 721 740 541 92,6 

Pardubického 1 225 328 1 496 712 1 142 663 1 119 681 91,4 

Vysočina 1 297 864 1 514 326 1 149 378 1 135 340 87,5 

Jihomoravského 3 917 849 4 513 484 3 353 279 3 464 155 88,4 

Olomouckého 1 705 942 1 983 591 1 430 189 1 402 461 82,2 

Zlínského 1 475 536 1 758 050 1 262 186 1 232 768 83,6 

Moravskoslezského 4 166 800 4 789 733 3 516 145 3 561 532 85,5 

Celkem za ČR 38 128 550 44 546 773 32 656 741 32 262 130 84,6 

Zdroj: http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=5&vo=tabulka&stranka=1 

                                                           
9
 Tuto částku tvoří daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů právnických osob za obce. 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1896567969&to=http%3a%2f%2fvdb%2eczso%2ecz%2fvdbvo%2fmaklist%2ejsp%3fkapitola%5fid%3d5%26vo%3dtabulka%26stranka%3d1
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 Ve vývoji daně z příjmů právnických osob dochází v roce 2010 proti výchozímu 

roku 2007 ke snížení výběru příjmů z této daně o 5 866 420 Kč (tj. o 15,4 %) za celou ČR. 

Mezi jednotlivými kraji v ČR analýza vývoje v přehledu potvrzuje, že ani u jednoho kraje 

nebylo v roce 2010 dosaženo stavu inkasa jako u výchozího roku 2007. 

2.4.3 Majetkové daně jako příjem obce 

Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní,  

ve znění pozdějších předpisů, plyne do obecního rozpočtu: 

 výnos z daně z nemovitostí, přičemž příjemcem tohoto výnosu je ta obce, na jejímž 

území se nemovitost nachází. 

Daň z nemovitostí je od r. 1993 svěřenou daní, a proto celý výnos plyne do rozpočtů obcí. 

Význam majetkových daní se začal snižovat v okamžiku, kdy se zvyšoval nejen význam, ale  

i podíl daňových výnosů důchodových daní i DPH. Obce mají možnost ovlivnit konečnou 

výši daně z nemovitostí. Na daňový výnos má vliv ZD, příp. úpravy ZD, sazby daně, 

osvobození od daně nebo vyjmutí předmětu této daně ze zdanění. Tyto daně jsou stabilním  

a pravidelným příjmem obecních rozpočtů, avšak jejich výnos je velmi nízký. Podíl daně 

z nemovitostí (tj. stavby a pozemky) na celkových příjmech se pohybuje pouze kolem  

3 – 4 %. U této daně má obec možnost částečně ovlivnit velikost jejího výnosu, a to 

prostřednictvím koeficientů, a tak ovlivnit i rozsah svých příjmů. Poslední novelou zákona  

o dani z nemovitostí byla daňová pravomoc zvýšena, přesto však mohou výnos této daně 

ovlivnit poměrně málo. Současné znění zákona uvádí tyto tři druhy koeficientů: 

1) korekční koeficient je koeficient přiřazený obcím podle posledního sčítání lidu. 

Tímto koeficientem se násobí základní sazba u daně ze staveb a stavebních pozemků. 

V současné době mohou obce koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu 

až tři kategorie. 

2) koeficient ve výši 1,5 někdy bývá označován jako doplňková sazba. Tímto 

koeficientem se zvyšuje sazba daně u staveb sloužících pro individuální rekreaci, 

garáží a staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a také u samostatných 

nebytových prostor. Jestliže se tyto zmíněné stavby nebo prostory nachází  

např. v národních parcích, je koeficient možné zvýšit na výši 2,0. 

3) místním koeficientem je možné zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí. Výjimku 

tvoří orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady nebo trvalé travní porosty. 

Koeficient má hodnotu 2, 3, 4 nebo 5 a stanoví se pro celou obec. Výše zmíněné 
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zemědělské pozemky byly vyjmuty, protože pro zemědělství místní koeficient 

představoval negativní dopady. Kdyby se tedy i u těchto pozemků využíval, měl by  

na podnikatele v zemědělství finanční dopady. Mimo jiné by měly problémy i obce,  

a to v podobě odhadu výnosu u této daně.  

Obce, resp. zastupitelstvo může upravit nebo zavést tyto koeficienty obecně 

závaznou vyhláškou, která musí nabýt platnosti nejpozději 1. října předchozího období  

a účinnosti nejpozději 1. ledna následujícího období. Dva druhy koeficientů uplatňuje pouze 

491 obcí a tři druhy koeficientů uplatňuje pouze 55 obcí. Míra využití pravomocí u daně 

z nemovitostí je poměrně nízká, neboť 71 % obcí žádný ze zákonem stanovených koeficientů 

nezavedla nebo neupravila. Následující obrázek 2. 1 ukazuje míru využívání koeficientů 

obcemi. 

Obr. 2. 1 – Zavedené koeficienty daně z nemovitostí a využití jednotlivých druhů 

 

Zdroj: SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Daň z nemovitostí. Obec a finance. 2010, č. 2.  

ISSN 1211-4178. 

Obcemi nejčastěji využívaný koeficient ve výši 1,5 umožňuje cíleně více zdaňovat 

nerezidenty, tzn. chataře nebo podnikatele. Místní koeficient se dotkne všech daňových 

subjektů. Korekční koeficient lze stanovit v různé výši pro jednotlivé části obce, a tak 

umožňuje vyloučit z vyššího zdanění rezidenty. Obce jsou se zaváděním místního koeficientu 
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opatrné a vzhledem ke zdvojnásobení sazeb nejen u stavebních pozemků a staveb, jenž slouží 

pro ostatní podnikatelskou činnost lze očekávat podobný postoj obcí i v budoucnu.  Celkový 

výnos této daně mezi roky 2008 a 2009 vzrostl o 24 %, neboť r. 2009 byl prvním rokem, kdy 

bylo možné místní koeficient uplatnit. Výnos tohoto daňového příjmu patří mezi nejrychleji 

rostoucí příjem. V r. 2011 obce mohou již třetím rokem uplatnit místní koeficient.  

Od 1. 1. 2012 platí také pro města nad 50. tis. obyvatel a statutární města koeficient stanovený 

podle posledního sčítání lidu. Následující obrázek 2. 2 ukazuje obce v ČR, které zavedly 

místní koeficient a v jaké výši. 

Obr. 2. 2 – Obce ČR, které zavedly místní koeficient a v jaké výši 

 

Zdroj: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6482831 

Novela zákona o dani z nemovitostí z r. 2009 kromě zdvojnásobení zákonných 

sazeb, aplikace koeficientů, přispěla i k vyššímu zdaňování nemovitostí a k růstu obecních 

příjmů. K růstu obecních příjmů přispělo i zrušení osvobození pro novostavby. Jedná se tedy 

o nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzické osoby nebo byty ve vlastnictví fyzické 

osoby v nových stavbách obytných domů, a to na dobu 15 let. Z pohledu politického  

i ekonomického bylo toto osvobození už neudržitelné. Způsobovalo nerovnoprávnost mezi 

vlastníky nových a starých bytů a domů. Za absurdní se považovalo daňové osvobození 

novostaveb v tzv. satelitních městečkách, které se vždy nachází kolem velkých měst. Tyto 

stavby zpravidla vlastní lidé z bohatší vrstvy a jejich stavby byly do již zmíněné novely dosud 
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osvobozeny. Zatímco chudším vrstvám (tzv. starousedlíkům) se mohla stávající daň z jejich 

starších nemovitostí zvýšit třeba v důsledku místního koeficientu. Ke zrušení osvobození  

od neplacení této daně došlo rovněž u staveb, u kterých se provádějí změny, které spočívají  

ve snížení tepelné náročnosti stavebními úpravami a na které bylo vydáno stavební povolení. 

Podle názorů odborníků smyslem zateplování nemá být dosažení osvobození od daně 

z nemovitostí, ale úspora na vytápění. Z celkových daňových příjmů vývoj daně z nemovitostí 

vypadá nejlépe. Celkové zvýšení výnosu této daně však zaznamenaly jen obce a města, které 

svou obecně závaznou vyhláškou několikanásobně zvýšily místní koeficient. Tím se vynásobí 

daňová povinnost poplatníka na daném území a v příslušeném násobku (2, 3, 4, 5) se zvýší 

výnos daně pro tuto obec. Nejvyšší výnos u této daně v přepočtu na obyvatele vykázaly 

nejmenší obce, protože výnos daně z nemovitostí plynule klesá se snižující se velikostní 

kategorií obcí. U nejmenších obcí tak tento výnos tvoří téměř 9 % z celkových příjmů,  

u největších obcí pouze 1,5 %. Následující tabulka 2. 8 zobrazuje příjmy obcí podle krajů, a to 

u daně z nemovitostí v letech 2007 – 2010. 

Tab. 2. 8 – Příjmy obcí podle krajů (v tis. Kč) 

Daň z nemovitostí 

                        Rok  

 

Obce kraje 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

Dynamika 

vývoje  

v % 

Hl. m. Prahy 416 029 446 423 452 648 702 392 59.2 

Středočeského 707 202 739 496 895 735 1 236 280 57,2 

Jihočeského 331 168 346 447 466 020 643 497 51,5 

Plzeňského 288 842 310 571 365 311 501 628 57,6 

Karlovarského 132 169 140 058 198 019 304 639 43,4 

Ústeckého 413 015 430 600 638 980 738 027 55,9 

Libereckého 180 517 182 151 262 979 330 263 54,7 

Královéhradeckého 298 306 301 758 427 384 565 044 52,8 

Pardubického 263 007 260 251 354 937 474 013 55,5 

Kraje Vysočina 287 820 284 008 390 907 481 628 59,8 

Jihomoravského 599 140 594 890 648 815 889 644 67,4 

Olomouckého 341 871 347 441 388 888 600 035 56,9 

Zlínského 255 538 252 899 280 192 390 822 65,4 

Moravskoslezského 447 751 461 973 554 035 805 717 55,6 

Celkem za ČR 4 962 376 5 098 966 6 324 851 8 663 631 57,3 

Zdroj: http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=5&vo=tabulka&stranka=1 

 K hodnocení vývoje dynamiky byl výchozí základnou stanoven rok 2007. 

Dosažené skutečnosti za čtyřleté období do roku 2010 prokazují nárůst příjmů daně 

z nemovitostí za ČR celkem o 3 701 255 Kč. Mezi jednotlivými kraji v ČR bylo dosaženo 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1896567969&to=http%3a%2f%2fvdb%2eczso%2ecz%2fvdbvo%2fmaklist%2ejsp%3fkapitola%5fid%3d5%26vo%3dtabulka%26stranka%3d1
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nárůstu příjmů daně z nemovitostí, avšak nejnižší nárůst zaznamenal Karlovarský kraj  

(tj. 43,4 %) a nejvyššího nárůstu dosáhl Jihomoravský kraj (tj. 67,4 %). 

Růst významu daně z nemovitostí v obecních příjmech není doprovázen 

vyhovujícím zvýšením pravomocí v oblasti správy. Nejedná se o převod správy daně 

z finančních úřadů na obce, ale o větší spolupráci mezi finančním a obecním úřadem. Obce 

tedy mohou získat od FÚ pouze přehled daňových povinností na svém území podle 

konkrétních typů pozemků a staveb, avšak nemají nárok na informace vztahující  

se ke konkrétním poplatníkům. Cílem prolomení mlčenlivosti není získání informací  

o finančních či majetkových poměrech poplatníka, ale důraz na splnění povinností 

vyplývajících ze zákona. Pokud se obec rozhodne zvýšit místní koeficient, činí tak proto, aby 

získala potřebné finanční prostředky, protože v rozpočtu počítá s určitou částkou, jejíž 

hodnotu nemůže ověřit. V současné době probíhají mezi specialisty a odborníky diskuze  

o budoucím vývoji této daně. Jedna strana se přiklání k jejímu zrušení, strana druhá je 

nakloněna pro její zachování. Východiskem z této situace může být kompromis v podobě 

zachování daně z nemovitostí a v posílení jejího významu v obecních rozpočtech.  

2.4.4 Místní a správní poplatky jako příjmy obce 

Příjmem obecních rozpočtů jsou vedle daní i místní poplatky. Obce mají tedy 

možnost, nikoli povinnost, posílit své daňové příjmy, a to zavedením místních poplatků. 

Soustava místních poplatků je uzákoněna zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  

ve znění pozdějších předpisů. Místní poplatky mají municipální, nebo-li obecní charakter. 

Obce je samy spravují a vybírají. Charakter těchto poplatků je fakultativní, tzn. zastupitelstvo 

obce rozhodne, zda obec bude vybírat poplatky od fyzické nebo právnické osoby a jaké 

poplatky bude vybírat. V současné době existuje celkem devět místních poplatků, přičemž 

obce mohou obecně závaznou vyhláškou některý z nich, popř. všechny zavést. Obce mimo 

jiné konkretizují sazbu, ale mají omezenou daňovou pravomoc při jejím stanovení. V zákoně 

jsou uvedeny maximální možné sazby a rozpětí sazby. S účinností od 1. ledna 2010 je možné 

vybírat poplatek z ubytovací kapacity i v obcích a městech bez ohledu na skutečnost, zda 

splňují podmínku lázeňského místa nebo místa soustředěného turistického ruchu. 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o úlevách, prominutí poplatku, vzniku a zániku povinnosti. Při 

vybírání musí respektovat daňový řád. Své rozhodnutí formuluje v obecně závazné vyhlášce. 

Přehled místních poplatků je uveden v příloze č. 2. 
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Místní poplatky na celkovém objemu daňových příjmů představují malý podíl. 

V průměru nepřesahují 2 % z celkových příjmů. Obce poplatky vybírají nejen, aby získaly 

další finanční prostředky, ale také, aby snížily napětí ve finančním hospodaření obcí. Mezi 

obcemi existují rozdíly ve výnosnosti místních poplatků, což je dáno tím, že celostátní průměr 

zkresluje výnos místních poplatků v Praze. Větší výnos místních poplatků zaznamenávají 

lázeňská města a rovněž města se zvýšeným turistickým ruchem. Největší obce, které vybírají 

místní poplatky, vybraly 259 Kč na obyvatele, naopak obce s počtem obyvatel od 200 do 499 

získaly pouze 108 Kč na obyvatele. Stále probíhají diskuze o transformaci místních poplatků  

na soustavu obecních daní, avšak tyto návrhy nebyly Parlamentem ČR schváleny. 

V následující tabulce 2. 9 jsou zobrazeny příjmy obcí podle krajů, a to z místních poplatků 

v letech 2007 – 2010. 

Tab. 2. 9 – Příjmy obcí podle krajů (v tis. Kč) 

Místní poplatky 

                           Rok  

 

Obce kraje 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

Dynamika 

vývoje  

v % 

Hl. m. Prahy 701 736 760 842 665 417 634 057 90,4 

Středočeského 236 166 252 864 253 018 227 553 96,4 

Jihočeského 136 913 143 854 151 376 141 951 96,5 

Plzeňského 124 569 133 570 119 590 130 305 95,6 

Karlovarského 140 453 145 213 133 656 123 168 87,7 

Ústeckého 184 517 184 632 162 463 150 390 81,6 

Libereckého 112 313 113 934 107 607 98 219 87,5 

Královéhradeckého 121 998 120 992 116 537 106 971 87,7 

Pardubického 75 753 75 013 69 883 65 603 86,7 

Vysočina 71 457 71 610 69 989 63 320 88,6 

Jihomoravského 246 925 246 304 222 430 222 598 90,1 

Olomouckého 105 235 109 275 100 408 84 801 80,6 

Zlínského 104 900 96 476 84 877 75 857 72,3 

Moravskoslezského 246 439 261 038 230 388 226 298 91,9 

Celkem za ČR 2 609 373 2 715 616 2 487 638 2 351 091 90,2 

Zdroj: http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=5&vo=tabulka&stranka=1 

Ve vývoji místních poplatků dochází v roce 2010 oproti roku 2007 k poklesu 

příjmů z místních poplatků o 258 282 Kč za celou ČR (tj. o 9,8 %). V Jihočeském  

a Plzeňském kraji došlo v roce 2010 proti roku 2007 k mírnému nárůstu inkasa místních 

poplatků. V ostatních krajích ČR byl zaznamenán v roce 2010 pokles inkasa místních 

poplatků proti roku 2007. 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1896567969&to=http%3a%2f%2fvdb%2eczso%2ecz%2fvdbvo%2fmaklist%2ejsp%3fkapitola%5fid%3d5%26vo%3dtabulka%26stranka%3d1
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Správní poplatky jsou upravovány zákonem č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jde o příjmy z vlastní správní činnosti, kterou 

vykonávají na svém území. Výši těchto poplatků stanovuje zákon, obce nemají pravomoc 

ovlivnit správní poplatky. Pouze v některých případech má obec pravomoc poplatek snížit 

nebo prominout pro některé skupiny obyvatel. Mezi tyto poplatky patří např. poplatek  

za výpis z matrik, za vystavení dokladů nebo za povolení stavby. Nejvíce na správních 

poplatcích vybraly obce s počtem obyvatel od 10 000 do 19 999, a to 553 Kč na obyvatele, 

naopak u nejmenších obcí tento příjem činil pouze 16 Kč na obyvatele. V následující tabulce 

2. 10 jsou zobrazeny příjmy obcí podle krajů, a to ze správních poplatků v letech  

2007 – 2010. 

Tab. 2. 10 – Příjmy obcí podle krajů (v tis. Kč) 

Správní poplatky 

                      Rok  

 

Obce kraj 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

Dynamika 

vývoje  

v % 

Hl. m. Prahy 605 510 571 173 448 840 408 178 67,4 

Středočeského 458 981 496 100 385 210 350 588 76,4 

Jihočeského 226 459 235 120 181 769 157 073 69,4 

Plzeňského 216 944 222 280 170 473 149 820 69,1 

Karlovarského 123 625 125 376 87 080 73 212 59,2 

Ústeckého 340 096 321 334 237 616 206 429 60,7 

Libereckého 147 027 158 076 120 747 106 061 72,2 

Královéhradeckého 181 137 190 396 133 866 118 538 65,5 

Pardubického 154 940 158 467 115 856 106 090 68,5 

Vysočina 150 537 157 288 111 977 103 957 69,1 

Jihomoravského 368 660 378 166 281 692 235 099 63,7 

Olomouckého 201 591 206 095 143 971 125 795 62,5 

Zlínského 176 493 175 966 126 891 113 833 64,5 

Moravskoslezského 371 923 370 133 274 876 239 212 64,3 

Celkem za ČR 3 723 922 3 765 968 2 820 862 2 493 884 67,0 

Zdroj: http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=5&vo=tabulka&stranka=1 

Ve vývoji správních poplatků dochází v roce 2010 proti výchozímu roku 2007  

ke snížení výběru příjmů správních poplatků o 1 230 038 Kč (tj. o 33 %) za celou ČR. Mezi 

jednotlivými kraji ČR analýza vývoje v přehledu potvrzuje, že ani u jednoho kraje nebylo 

v roce 2010 dosaženo stavu inkasa jako v roce 2007. 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1896567969&to=http%3a%2f%2fvdb%2eczso%2ecz%2fvdbvo%2fmaklist%2ejsp%3fkapitola%5fid%3d5%26vo%3dtabulka%26stranka%3d1
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2.4.5 Nepřímé daně jako příjem obce 

Spotřební daně řadíme do svěřených daní. Bývají zpravidla příjmem státního 

rozpočtu, ale i příjmem územních rozpočtů. Spotřební daně doplňuje několik výnosných 

specifických spotřebních daní, které jsou uvaleny na vybrané druhy komodit např. alkohol, 

cigarety nebo pohonné hmoty. Jestliže spotřební daň plyne do územních rozpočtů, pak je daní 

sdílenou, kdy do příslušného rozpočtu plyne podíl na celostátním výnosu spotřební daně. 

V ČR je pouze podíl na DPH příjmem státního rozpočtu a územních rozpočtů.  Do obecních 

rozpočtů tak plyne dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění 

pozdějších předpisů: 

 podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu DPH. 

Podíl na DPH je stabilním výnosem, a proto v delším časovém období přispívá 

k jejich stabilitě v hospodaření. Sdílenou daní je od r. 2001. V souvislosti s nižším inkasem 

daní z příjmů, význam DPH v posledních letech vzrostl. Následující tabulka 2. 11 zobrazuje 

příjmy obcí podle krajů z DPH v letech 2007 – 2010. 

Tab. 2. 11 – Příjmy obcí podle krajů (v tis. Kč) 

Daň z přidané hodnoty 

                      Rok 

Obce kraje 

2007 2008 2009 2010 Dynamika 

vývoje  

v % 

Hl. m. Prahy 16 070 676 17 796 791 17 722 321 18 882 670 85,2 

Středočeského 3 487 307 4 066 854 4 070 275 4 422 286 78,9 

Jihočeského 1 940 274 2 363 153 2 316 436 2 443 941 79,4 

Plzeňského 2 378 133 2 773 192 2 765 369 2 919 596 81,5 

Karlovarského 974 600 1 121 904 1 120 256 1 169 646 83,3 

Ústeckého 2 764 132 3 181 559 3 128 873 3 317 172 83,4 

Libereckého 1 405 928 1 642 122 1 595 353 1 716 959 81,9 

Královéhradeckého 1 716 178 1 997 430 1 959 436 2 079 992 82,6 

Pardubického 1 567 107 1 838 510 1 802 226 1 914 485 81,9 

Vysočina 1 511 943 1 786 738 1 782 824 1 873 307 80,7 

Jihomoravského 5 039 161 5 658 494 5 543 793 5 883 919 85,6 

Olomouckého 2 128 113 2 364 032 2 287 641 2 446 230 86,9 

Zlínského 1 807 803 2 074 253 2 039 418 2 163 310 83,5 

Moravskoslezského 5 516 549 6 108 322 6 023 138 6 317 622 87,3 

Celkem za ČR 48 307 904 54 773 355 54 157 358 57 551 135 84,0 

Zdroj: http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=5&vo=tabulka&stranka=1 

Ve vývoji daně z přidané hodnoty dochází v roce 2010 proti roku 2007 k nárůstu 

příjmů DPH za ČR celkem o 9 243 231 Kč. Mezi jednotlivými kraji v ČR bylo dosaženo 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1896567969&to=http%3a%2f%2fvdb%2eczso%2ecz%2fvdbvo%2fmaklist%2ejsp%3fkapitola%5fid%3d5%26vo%3dtabulka%26stranka%3d1


30 

 

zvýšení příjmů daně z přidané hodnoty, avšak nejnižší nárůst zaznamenal Středočeský kraj  

a nejvyšší nárůst zaznamenal Moravskoslezský kraj. 

Od roku 2012 byla snížená sazba upravena na 14 % a od roku 2013  

se předpokládá snížená sazba ve výši 17,5 %. Současně bude upravena od roku 2013  

i základní sazba ze současných 20 % na 17,5 %. Změna sazeb má vést k získání zdrojů 

na realizaci penzijní reformy, která má být účinná od r. 2013, a to z dodatečného výnosu 

DPH. V návaznosti na tuto skutečnost je potřeba změnit zákon o rozpočtovém určení daní. 

Řešení spočívá v úpravě podílu na sdíleném výnosu DPH takovým způsobem, aby byl dopad 

na obce neutrální. Veškeré zamýšlené změny v konstrukci daně se územních samospráv 

výrazně dotýkají. Snaha řešit financování důchodů formou zvýšením inkasa DPH může 

negativně ovlivnit stabilitu obecních rozpočtů. Z pohledu obce tak nelze předpokládat žádný 

nárůst příjmů z titulu vyšších sazeb DPH. Dopady novely zákona o DPH přináší obcím 

negativa, ale zároveň i nejistotu v daňovém inkasu. 
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3 Obec jako poplatník daní 

3.1 Přímé daně 

3.1.1 Daň z příjmů právnických osob 

Především zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, formuluje okruh právnických osob, resp. poplatníků, které považuje z pohledu 

daňového za neziskové subjekty. Jedná se o poplatníky, kteří nebyli založeni nebo zřízeni  

za účelem podnikání. Podlé zákona o daních z příjmů se za daňové neziskové subjekty 

považují např. 

 obce, 

 kraje,  

 organizační složky státu, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 nadace, nadační fondy apod. 

V porovnání s podnikatelskými subjekty lze říci, že zdanění neziskových subjektů je 

komplikovanější. Podnikatelský subjekt eviduje příjmy, resp. výnosy na straně jedné a výdaje, 

resp. náklady na straně druhé, a to v celkovém souhrnu v daňové evidenci či v účetnictví  

a výsledek hospodaření transformuje na základ daně v souladu se zákonem o daních z příjmů. 

U neziskových subjektů je nutno příjmy rozdělit do čtyř skupin: 

1. příjmy, které nejsou předmětem daně (§ 18 odst. 4), 

2. příjmy, které jsou předmětem daně (§ 18 odst. 3, 5, 14, 15), 

3. příjmy od daně osvobozené (§ 19) 

4. příjmy z podnikatelské činnosti, které jsou předmětem daně – 

podnikatelskou činnost neziskových subjektů lze také označit  

za hospodářskou, vedlejší nebo doplňkovou činnost. 

Jestliže nezisková organizace vykonává vedlejší činnost, posuzuje se tato činnost stejně jako  

u podnikatelů. 

Příjmy, které jsou předmětem daně 

 Předmětem daně z příjmů jsou příjmy, resp. výnosy, a to z veškeré činnosti  

a z nakládání s veškerým majetkem. Dani z příjmů právnických osob nepodléhají příjmy 

získané zděděním či darováním nemovitosti, movité věci nebo majetková práva s výjimkou 

příjmů, které z nich plynou. Předmětem daně jsou vždy příjmy z reklam. Je však nutné 
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nezaměňovat příjmy z reklamy a z darování, neboť dar může být při splnění zákonem 

stanovených podmínek u neziskového subjektu osvobozen. Reklamu lze chápat jako činnost, 

která spočívá ve veřejném doporučování něčeho potenciálním zájemcům, přičemž jako 

prostředky slouží např. plakáty či logo. Taková činnost má majetkovou povahu, neboť 

konečným cílem je dosažení finančního prospěchu sponzora, i když finanční prospěch nemusí 

být jediným cílem. „Jestliže např. dar na zajištění sportovních akcí je vázán na přesně 

stanovenou specifikovanou protislužbu dárce směřující k jeho propagaci, nelze tento právní 

úkon hodnotit jako dar, nýbrž příjem z reklamy“.
10

 Příjmy z nájemného se považují  

za zdanitelný příjem a mohou se snižovat o náklady, které přímo s pronájmem souvisí. 

Výjimkou jsou příjmy z pronájmu a prodeje státního majetku, které jsou podle rozpočtových 

pravidel příjmem státního rozpočtu a tudíž tyto příjmy nejsou předmětem daně. Za příjmy, 

které jsou předmětem daně se považují i příjmy z činností, které vyplývají z jejich poslání, ale 

jen tehdy, kdy výdaje, resp. náklady vynaložené na tyto činnosti jsou nižší než příjmy. Pokud 

zdanitelné příjmy převyšují zákonem vymezené výdaje, pak takové příjmy tvoří základ daně 

(poplatník vůči zdanitelným příjmům může uplatnit daňové výdaje). 

Příjmy, které nejsou předmětem daně 

 Předmětem daně z příjmů právnických osob nejsou příjmy získané zděděním nebo 

darováním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva, neboť takové příjmy jsou 

předmětem daně dědické a darovací. Avšak příjmy plynoucí ze zděděné nebo darované 

nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva jsou tyto příjmy předmětem daně z příjmů. 

Jestliže příjmy z činností, které vyplývají z jejich poslání jsou nižší než výdaje, resp. náklady 

vynaložené v souvislosti s uskutečňováním těchto činností. V takovém případě se jedná  

o podmínku neziskovosti, která se posuzuje za celé zdaňovací období. „Pokud jednotlivá 

činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší 

nebo rovny než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, 

tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související náklady (výdaje) vynaložené  

na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně pouze příjmy z těch jednotlivých 

činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související výdaje“.
11

 

Následující příklad zobrazuje posouzení neziskovosti, resp. ziskovosti jednotlivých činností 

                                                           
10 PELC, Vladimír. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 19 s.  

ISBN 978 – 80 – 7400 – 190 – 1. 

11
 PELC, Vladimír. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 21 s.  

ISBN 978 – 80 – 7400 – 190 – 1. 
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v rámci jednoho druhu činnosti, a tím i tvorby ZD u poplatníků, kteří nebyli založeni nebo 

zřízení za účelem podnikání. Obec v rámci kulturní činnosti pořádá jednotlivé kulturní akce,  

u kterých posuzuje neziskovost. 

Příklad: Obec A pořádá kulturní činnost např. koncerty 

Koncert Příjmy z koncertu Výdaje z koncertu ZD 

1. koncert 10 000 Kč 12 000 Kč - 

2. koncert 8 000 Kč 8 000 Kč - 

3. koncert 14 000 Kč 9 000 Kč 5 000 Kč 

 

Příjmy z 1. koncertu a 2. koncertu nejsou předmětem daně, protože výdaje převýšily příjmy, 

resp. u 2. koncertu se příjmy rovnaly výdajům. Předmětem daně jsou příjmy z 3. koncertu, 

kdy příjmy převýšily výdaje. 

 Příjmy z dotací, příspěvků na provoz nebo jiných podpor, pokud tyto prostředky 

byly poskytnuty např. ze státního rozpočtu nebo rozpočtu EU, nejsou předmětem daně. Pod 

pojmem jiné podpory lze zahrnout návratnou finanční výpomoc poskytnutou bezúročně 

subjektu na stanovený účel, a které je příjemce povinen vrátit. Příjmy obcí, které plynou 

z výnosu daní nebo podílu na nich nebo příjmy z výnosu poplatků, které jsou podle zvláštních 

zákonů příjmem obce, takové příjmy nejsou rovněž předmětem daně. Z předmětu daně se 

vyjímají i příjmy, které plynou z vkladů na běžném účtu. Příjmy z pronájmů a prodeje 

státního majetku nejsou předmětem daně a tento druh příjmů je odváděn v plné výši  

do státního rozpočtu. 

Příjmy z podnikatelské činnosti 

 Jestliže neziskový subjekt vykonává podnikatelskou činnost, nebo-li vedlejší, 

hospodářskou nebo doplňkovou činnost, jedná se o činnost, která vykazuje všechny znaky 

podnikání, a proto podléhá zdanění vždy. 

Základ daně 

 Poplatníci, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, jsou povinni 

vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny příjmy odděleně, a to 

na: 

a) příjmy, které jsou předmětem daně, 

b) příjmy, které předmětem daně nejsou, 

c) příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou osvobozeny.  
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Stejný způsob vykazování se vyžaduje i u výdajů (nákladů). Pokud tato povinnost nebude 

anebo nemůže být splněna obcemi u jednorázových příjmů, které v souladu se zvláštními 

předpisy jsou součástí rozpočtových příjmů, provede se tak mimoúčetně, a to v daňovém 

přiznání. 

 Základ daně u neziskových organizací lze vymezit jako součet dílčích základů 

daně, a to za činnosti, které jsou posláním, jestliže příjmy převyšují výdaje, resp. náklady  

a dílčího základu daně z podnikatelské činnosti. 

Neziskové organizace mohou uplatňovat daňové odpisy. Pokud je hmotný majetek využíván 

k činnosti, která vyplývá z poslání, ale i k podnikatelské činnosti, lze v daném zdaňovacím 

období uplatnit pouze poměrnou část odpisů. Způsob, jak stanovit poměrnou část odpisů není 

specifikován žádným právním předpisem, avšak měl by být zahrnut v interní směrnici. 

Nelehký úkol pro neziskový subjekt představuje rozvržení nákladů mezi jednotlivé činnosti. 

V praxi neexistuje žádný závazný postup, jak náklady rozvrhnout, avšak rozvržení nákladů 

musí být přiměřené. I způsob rozvržení nákladů musí obsahovat interní směrnice. 

 Poplatníci, kteří nebyli založeni nebo zřízení za účelem podnikání a tedy i obce si 

mnou podle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, snížit základ daně až o 30 %, maximálně o 1 000 000 Kč, jestliže tyto prostředky 

dosažené úsporou daňové povinnosti použijí na krytí výdajů, resp. nákladů, které souvisí 

s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve třech 

bezprostředně následujících zdaňovacích období. V situaci, kdy 30 % snížení činí méně než 

300 000 Kč, lze odečíst částku 300 000 Kč, maximálně do výše základu daně. 

 Vypočtenou daňovou povinnost lze podle § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, snížit o slevy na dani. Tento druh slevy přichází 

v úvahu, jestliže neziskový subjekt zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením nebo 

s těžším zdravotním postižením. Za každého zaměstnance se zdravotním postižením se daň  

za příslušné zdaňovací období sníží o 18 000 Kč a s těžším zdravotním postižením se sníží  

o 60 000 Kč. Pro výpočet slev je rozhodující průměrný přepočtený počet zaměstnanců se 

zdravotním postižením, který se počítá samostatně za každou skupinu zaměstnanců. 

 Neziskový subjekt nemá vždy povinnost podávat daňové přiznání, a to tehdy, kdy 

nemá příjmy, které jsou předmětem daně nebo má pouze příjmy, které jsou od daně 

osvobozené. 
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3.1.2 Daň z příjmů fyzických osob 

Obec je mimo jiné plátcem daně z příjmů fyzických osob, a to za své 

zaměstnance. Obec tak jako zaměstnavatel vypočítává zálohu na daň z příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků, a to ze zúčtovaných nebo vyplacených příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků. Pokud u zaměstnavatele zaměstnanec podepíše prohlášení, 

vypočtená záloha se sníží o prokázanou částku měsíčních slev na dani a rovněž o prokázanou 

částku měsíčního daňového zvýhodnění. Vypočtenou zálohu zaměstnavatel srazí 

zaměstnancům, a to při výplatě nebo při připsání příjmů ze závislé činnosti a z funkčních 

požitků. Plátce daně odvede úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být jako 

zálohy sraženy, a to nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, ve kterém povinnost srazit 

zálohy vznikla. 

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob, a to ze závislé činnosti  

a funkčních požitků a daňové zvýhodnění provede zaměstnavatel podle § 38 písm. ch)  

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, za zaměstnance 

v případě, že zaměstnanec: 

 ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho anebo od více zaměstnavatelů, 

 podepsal u všech plátců (zaměstnavatelů) prohlášení k dani. 

Poplatník požádá písemně o provedení ročního zúčtování záloh a daňového 

zvýhodnění posledního plátce daně (zaměstnavatele), a to nejpozději do 15. února  

po uplynutí příslušného zdaňovacího období. Roční zúčtování záloh či daňové zvýhodnění 

neprovede u zaměstnance, který podá nebo je povinen podat přiznání k dani. 

Výpočet daně i roční zúčtování daně a daňové zvýhodnění provede plátce daně 

(zaměstnavatel) nejpozději do 31. března, a to z úhrnu mezd zúčtovaných anebo vyplacených 

zaměstnanci všemi zaměstnavateli postupně.    

3.2 Majetkové daně 

3.2.1 Silniční daň 

Daň silniční patří mezi přímou majetkovou daň. Účelem zákona č. 16/1993 Sb.,  

o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, je zdanit užívání komunikací v ČR motorovými 

vozidly a získat tak finanční prostředky do státního rozpočtu, resp. Státního fondu dopravní 

infrastruktury. 
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Předmět daně 

 Předmětem silniční daně jsou silniční motorová a jejich přípojná vozidla, která 

jsou nejen registrovaná, ale i provozována v ČR. Podmínkou, aby vozidlo podléhalo silniční 

dani je, že se používá k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti anebo v přímé 

souvislosti s podnikáním. Silniční vozidlo neziskové organizace je předmětem daně silniční 

tehdy, kdy nezisková organizace má příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů. Bude se 

jednat o příjmy z vedlejší (hospodářské) činnosti a také o příjmy, které plynou z reklam nebo 

nájemného, jestliže v souvislosti s nimi bude motorové vozidlo užíváno. Do r. 2004 dani 

silniční nepodléhaly silniční motorová vozidla, jestliže byla používána PO v souvislosti 

s činnostmi, které jsou jejich posláním a z nich plynoucí příjmy nepodléhaly DzPPO. Jestliže 

taková PO uskutečňovala rovněž podnikatelskou činnosti, tak dani silniční motorové vozidlo 

podléhalo. 

 Předmětem daně silniční nebude vozidlo, které používá např. starosta obce, a to  

i kdyby obec měla příjmy podléhající DzPPO. Dani silniční by takové vozidlo nepodléhalo, 

neboť vozidlo užívané starostou není používáno k činnostem, z nichž plynou příjmy, které 

jsou předmětem daně z příjmů. Ani v následujícím případě nebude silniční motorové vozidlo 

podléhat dani silniční. Jedná se o situaci, kdy pracovník obecního úřadu používá vozidlo 

k rozvozu obědů osamělým důchodcům, kteří v dané oblasti bydlí. Důchodci za dodávku 

obědů platí minimální částky, které tak nepokrývají náklady, které souvisí s nákupem surovin, 

vařením a rozvozem. Příjmy z této činnosti jsou podstatně nižší než výdaje na ně, a proto jsou 

příjmy vyjmuty ze základu daně DzPPO. Zmíněné vozidlo není předmětem daně silniční,  

i když obec má příjmy z jiných činností, které jsou předmětem DzPPO. 

 Poplatníkem silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která je 

provozovatelem vozidla, které je registrované v ČR, a to v registru vozidel a je zapsána 

v technickém průkazu. Podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční,  

ve znění pozdějších předpisů, se za poplatníka pokládá osoba, která užívá vozidlo, v jehož 

technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která buď zemřela, zanikla nebo 

byla zrušena anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z registru vozidel. Jestliže zaměstnavatel 

vyplácí svému zaměstnanci cestovná náhrady za použití osobního automobilu nebo jeho 

přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla provozovateli vozidla, je 

zaměstnavatel poplatníkem silniční daně. 
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Základ daně 

 Stanovení ZD se liší podle druhu vozidla. U osobních automobilů je ZD zdvihový 

objem motoru v cm
3
, s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon. U návěsů se 

stanoví ZD podle součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet 

náprav. Pro ostatní automobily je ZD největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav. 

Sazba daně 

Roční sazba se stanoví pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených 

v technických dokladech náležejících k vozidlu. Sazbu daně lze snížit, a to o 48 % po dobu  

36 měsíců od data první registrace, dalších 36 měsíců o 40 % a o 25 % po dobu dalších  

36 měsíců. Do konce r. 2008 mohly územní samosprávné celky snížit příslušnou roční sazbu  

o 100 %, a to za podmínky, že neprovozovaly s vozidlem nákladní dopravu pro cizí potřeby, 

ani jim není tato živnost povolena, ani vozidlo nepronajímají. Pro nákladní vozidlo 

s hmotností nad 3,5 tun a méně než 12 tun platí snížení sazby daně o 100 %. Předpokladem 

platnosti takového snížení je skutečnost, že neziskové subjekty vozidla používají pro své 

potřeby, tzn. nepoužívají je k hospodářské činnosti nebo k činnosti, ze které plynoucí příjmy 

nejsou předmětem DzPPO. Zákon umožňuje snížit sazbu daně o 48 % u nákladních vozidel 

včetně tahačů, nákladních přívěsů či návěsů, a to s největší povolenou hmotností 12 a více 

tun. I v tomto případě platí pro neziskové organizace, že tato vozidla nejsou používána 

k hospodářské činnosti nebo k činnosti, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem DzPPO 

anebo nejsou provozována pro cizí potřeby. Souběžně nelze uplatnit takové snížení sazby 

daně a zároveň snížení sazby daně po dobu 108 měsíců. 

 Kromě snížení sazby daně zákon umožňuje neziskovým organizacím využít slevy 

na dani týkající se tzv. kombinované dopravy. Kombinovaná doprava představuje přepravu 

zboží v jedné a téže přepravní jednotce nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu 

s tahačem či bez tahače, při které se využije železniční nebo vnitrozemská vodní doprava. 

Úsek po železnici či vnitrozemské vodní cestě přesahuje vzdálenost 100 km, a to vzdušnou 

čarou. Zároveň počáteční nebo konečný úsek tvoří přeprava po pozemní komunikaci mezi 

místem nákladky a vykládky zboží a nejbližší železniční stanicí, která je vhodná k překládce 

nebo překladištěm nebo mezi místem nákladky a vykládky zboží a vnitrozemským přístavem, 

jestliže nepřesahuje vzdálenost 150 km vzdušnou čarou. U vozidla používaného jen 

k přepravě v počátečním nebo konečném úseku kombinované dopravy činí sleva na dani  

100 %. Dále pro vozidlo, které v kombinované odpravě uskuteční ve zdaňovacím období: 
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 více než 120 jízd – sleva na dani 90 %, 

 od 91 – 120 jízd – sleva na dani 75 %, 

 od 61 – 90 jízd – sleva na dani 50 %, 

 od 31 – 60 jízd – sleva na dani 25 %. 

Vzdálenost ujetá územím ČR, která přesahuje 250 km se pro účely slevy na dani započítává 

jako dvě jízdy. 

3.2.2 Daň z nemovitostí 

Daň z nemovitostí patří mezi přímé, majetkové daně, přičemž daňová povinnost 

se váže k vlastnictví nemovitého majetku. Nevýdělečné organizace se považují za plátce daně 

z nemovitostí, pokud pozemky a stavby pronajímají nebo pozemky a stavby používají 

k podnikatelské (doplňkové) činnosti. Daň z nemovitostí členíme na: 

a) daň z pozemků, 

b) daň ze staveb. 

Daň z pozemků 

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky nacházející se na území ČR a vedené 

v katastru nemovitostí. Z předmětu daně z pozemků se vyjímají pozemky zastavěné stavbami, 

a to v rozsahu půdorysu stavby např. lesní pozemky, na kterých se nachází ochranné lesy.  

Od r. 2012 se nově předmětem daně stávají zpevněné plochy pozemků, které jsou využívány 

k podnikatelské činnosti, anebo v souvislosti s ní. Tyto plochy pozemků mají i speciální sazbu 

daně. Co se pod pojmem zpevněné plochy pozemků rozumí? Jedná se o pozemek nebo část 

pozemku, který je evidovaný v katastru nemovitostí s pozemkem ostatní plocha nebo 

zastavěná plocha a nádvoří. Stavby zpevněných ploch jsou z předmětu daně ze staveb 

vyjmuty. 

Za poplatníka daně z pozemků se považuje především vlastník pozemku. 

Vlastníkem pozemku může být i ČR, přičemž v takovém případě poplatníkem může být  

např. organizační složka státu nebo právnická osoba, která má právo trvalého užívání. 

V případě, že vlastník pozemku není znám, považuje se za poplatníka uživatel. Pokud má 

povinnost platit daň z pozemků více poplatníků, platí daň společně a nerozdílně. Nájemce se 

stává poplatníkem např. u pozemků spravovaných Pozemkovým fondem ČR. 

Důvodem osvobození od daně z pozemků je skutečnost, že nemovitost má  

ve vlastnictví určitý subjekt např. obec. Další skutečností je, že se nevyužívají k podnikání 

nebo pozemek není pronajímán. Od daně z pozemků jsou tak osvobozeny pozemky  
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ve vlastnictví obce, na jejímž katastrálním území se pozemky nachází. Musí být splněna 

podmínka, že pozemky nejsou využívány k podnikatelské činnosti. 

Daň ze staveb 

Předmětem daně ze staveb jsou např. stavby, na které byl vydán kolaudační 

souhlas, nebo jsou užívané před jeho vydáním. Předmětem daně ze staveb jsou také byty, 

samostatné nebytové prostory, a to včetně podílu na společných částech stavby, které jsou 

evidovány v katastru nemovitostí. Z předmětu daně se vyjímají stavby jako např. čistírny vod, 

přehrady nebo stavby, které slouží veřejné dopravě. 

Poplatníky daně ze staveb lze vymezit stejným způsobem, jako u daně 

z pozemků, a to: 

 vlastník stavby nebo bytu a samostatného nebytového prostoru, 

 pokud jsou tyto stavby nebo prostory ve vlastnictví ČR, pak poplatníkem může být  

např. organizační složka státu.  

 u více poplatníků, platí daň společně a nerozdílně všichni poplatníci, 

 nájemce se považuje za poplatníka tehdy, jedná-li se o stavbu spravovanou  

např. Pozemkovým fondem ČR. 

I od daně ze staveb jsou osvobozeny stavby z titulu vlastnictví obce, na jejímž 

katastrálním území se nachází. Musí být splněna podmínka, že tyto stavby nejsou využívány 

k podnikatelské činnosti, ale ani k pronájmu. Obec může od daně z nemovitostí osvobodit ať 

už zcela nebo z části nemovitosti nacházející se na jejím katastrálním území, a to při řešení 

důsledků živelných pohrom. Takové nemovitosti lze osvobodit maximálně na dobu pěti po 

sobě jdoucích zdaňovacích období. V obecně závazné vyhlášce příslušná obec zveřejní plné 

osvobození pro dotčené nemovitosti živelnou pohromou nebo uvede částečné osvobození 

procentem z celkové daňové povinnosti, jestliže se rozhodne pro částečné osvobození. 

3.2.3 Daň dědická 

Daň dědická patří mezi přímou majetkovou daň, přičemž ji upravuje  

zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Za předmět daně se považuje nabytí majetku děděním. Majetkem v tomto 

případě rozumíme nemovité věci, byty, nebytové prostory, ale také movité věci, cenné papíry, 

peněžní prostředky, ať už v české či cizí měně. Zahrnujeme do majetku i pohledávky, 

majetková práva i jiné majetkové hodnoty. Jestliže se zděděná nemovitost nachází na území 
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ČR, resp. v tuzemsku, tak se daň vybere bez ohledu na státní občanství či bydliště zůstavitele. 

Jestliže se zdědí nemovitost nacházející se v cizím státě, daň dědická se nevybere. 

Za poplatníka daně dědické se považuje dědic, tedy poplatník, který nabyl 

dědictví nebo jeho část buď ze zákona, závěti nebo z obou právních důvodů, a to dle 

pravomocného rozhodnutí orgánu, který ukončil řízení o dědictví. 

Od daně dědické se osvobodí dědictví majetku územním samosprávným celkem  

a také dobrovolným svazkem obcí. U takového osvobození územní samosprávný celek nebo 

dobrovolné svazky obcí daňové přiznání nepodávají. Pokud nelze využít plné osvobození, 

zákon připouští možnost využít částečné osvobození. Zůstavitel a neziskový subjekt jsou 

osobami zařazenými do III. skupiny. Částečné osvobození se týká: 

a) vkladů na účtech u bank – nesmí jít o vklady na účtech, které byly zřízeny 

k podnikatelským účelům, 

b) peněžních prostředků – v české, cizí měně, 

c) cenných papírů, 

d) podílů dědiců vyplacených z tohoto majetku. 

Podmínkou částečného osvobození je, že úhrnná hodnota nepřesahuje 20 000 Kč. Daň  

se vybírá pouze z té části movitého majetku, který převyšuje 20 000 Kč. Jestliže poplatník 

zdědí více druhů majetku, pak se pro účely zákona tato hodnota sčítá. 

3.2.4 Daň darovací 

Daň darovací zahrnujeme mezi přímou majetkovou daň, upravenou  

zákonem č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a z převodu nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Za předmět daně darovací se pokládá bezúplatné nabytí majetku, a to na základě 

právního úkonu nebo v souvislosti s ním. Předmět daně darovací lze charakterizovat, že  

na základě právního úkonu daňový subjekt získá majetkový prospěch, resp. majetkovou 

výhodu, která může spočívat: 

 majetek daňového subjektu se zvýší nebo rozmnoží, 

 majetek daňového subjektu se nezmění a majetkové hodnoty ušetří, které by jinak měl 

nebo musel vynaložit. 

Pro účely tohoto zákona lze majetek chápat jako nemovitosti, tzn. pozemky, stavby, které jsou 

se zemí spojené pevným základem, movitý majetek a jiný majetkový prospěch. Jestliže 

z rozpočtu nebo jiných peněžních fondů územního samosprávného celku byly poskytnuty 
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dotace, příspěvky či podpory, a to bezúplatně, jsou tyto peněžní prostředky z předmětu daně 

vyjmuty. Platí rovněž v případě, kdy by dotace, příspěvky nebo podpory plynuly ze státního 

rozpočtu. Jestliže prostředky byly poskytnuty bezúplatně z rozpočtu EU nebo z Národního 

fondu, platí také vyjmutí z předmětu daně. 

 Poplatníkem daně darovací může být nabyvatel nebo dárce. Dárce tehdy, kdy je 

bezúplatně poskytnut majetek tuzemskou fyzickou či právnickou osobu zahraniční fyzické 

nebo právnické osobě. Z pohledu neziskových subjektů jsou tyto subjekty především v pozici 

obdarovaných. 

 Od daně darovací se osvobodí bezúplatně nabytý majetek územním 

samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí. V tomto případě se daňové přiznání 

nepodává. Jestliže nelze uplatnit osvobození od daně darovací, lze využít částečné 

osvobození. Neziskové organizace z pohledu zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí, se považují za osoby zařazené do III. skupiny. Takové 

osvobození lze využít u bezúplatného nabytí: 

 vkladů na účtech u bank, avšak nesmí jít o vklady na účtech zřízených pro 

podnikatelské účely,  

 peněžních prostředků, ať už v české nebo cizí měně, 

 cenných papírů.  

Osvobození lze využít za předpokladu, že úhrnná hodnota nepřevyšuje 20 000 Kč. Daň se 

vybere pouze z té části movitého majetku, který převyšuje uvedenou částku. Jestliže 

neziskový subjekt získá bezúplatně např. peněžní prostředky a zároveň cenné papíry, pro 

účely daně darovací se hodnota tohoto majetku sčítá. 

3.2.5 Daň z převodu nemovitostí 

Poslední daní patřící mezi přímé majetkové daně je daň z převodu nemovitostí, 

rovněž upravenou zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 

Pod pojmem nemovitosti v souvislosti s daní z převodu nemovitostí rozumíme 

movité věci, byty i nebytové prostory. Za předmět daně se považuje úplatný převod nebo 

přechod vlastnictví k nemovitostem. Tímto převodem či přechodem dochází ke změně, a to 

v osobě vlastníka, kdy jedna osoba vlastnictví pozbývá, druhá vlastnictví nabývá. „Daní 

z převodu nemovitostí je zatížena hodnota převáděné nemovitosti, neboť je zdaněn převodcem 
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dosažený nebo dosažitelný finanční výnos“.
12

 Předmětem daně z nemovitostí také může být 

např. přechod nemovitosti, které přechází z vlastnictví vyvlastňovaného, kdy vlastnické právo 

přechází na základě rozhodnutí úřadu provádějícího vyvlastnění. K vyvlastňované 

nemovitosti a zároveň k nemovitosti poskytované místo náhrady v penězích  - oba přechody 

se považují za jeden přechod a daň z převodu nemovitostí se vybírá z přechodu nemovitosti 

z vlastnictví vyvlastňovaného. Základem daně v takovém případě je cena zjištěná, a to dle 

zvláštního právního předpisu. 

U daně z převodu nemovitostí se za poplatníka považuje právnická či fyzická 

osoba, která má povinnost platit daň do veřejného rozpočtu, resp. příjmy, majetek nebo úkony 

této právnické či fyzické osoby jsou dani podrobeny. Poplatníkem může být: 

a) prodávající, nebo-li převodce a nabyvatel se stává ručitelem, 

b) nabyvatel – pokud jde o nabytí nemovitosti např. při exekuci, vyvlastnění, ve veřejné 

dražbě apod.  

c) převodce i nabyvatel – v případě, kdy jde o výměnu nemovitostí, převodce i nabyvatel 

tak platí daň společně a nerozdílně. 

Povinnost uhradit daň má primárně osoba, které povinnost vznikla, tedy převodce 

(prodávající). Ručitel má povinnost uhradit daňový nedoplatek, a to až tehdy, kdy daňový 

subjekt svůj závazek včas nesplní.  

 Od daně z převodu nemovitostí se osvobozují převody a přechody vlastnictví 

k nemovitostem, a to v souvislosti s rozdělováním a slučováním obcí anebo se změnami jejich 

území. Z pohledu poplatníka je obec převodce a je od daně osvobozen. Je pravděpodobné, že 

při slučování a rozdělování obcí dochází k bezúplatným převodům. Avšak úplatný převod 

vyloučit nelze, a proto v zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje výslovné osvobození od daně 

z převodu nemovitostí. Osvobozeny jsou i převody vlastnictví k nemovitostem, a to 

z vlastnictví obcí do vlastnictví dobrovolných svazků obcí, které byly anebo jsou ve svazku 

obcí sdruženy, a které byly předchozími vlastníky převedených nemovitostí. Osvobozen je 

také úplatný převod nemovitosti, pokud je převodcem právnická osoba, které byla nemovitost 

převedena likvidátorem, a to bezúplatně na základě zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže  

a o změnách některých jiných zákonů. Nemovitosti ze zrušeného Fondu dětí a mládeže mohly 
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být převáděny na územní samosprávné celky. Přednostně se nemovitosti převáděly na ty 

osoby, které měly nemovitosti od Fondu dětí a mládeže pronajaty a využívaly ho pro práci 

s dětmi a mládeží. 

3.3 Nepřímé daně 

3.3.1 Daň z přidané hodnoty 

Územní samosprávné celky mají více možností, jakým způsobem budou 

vykonávat podnikatelskou (hospodářskou) činnost např. zřízením různých typů organizací 

k plnění svých úkolů. Obec může zřídit k podnikatelské činnosti společnost (s. r. o. nebo a. s.) 

např. dopravní podnik, technické služby nebo aquapark apod. Podnikatelskou činnost však 

může obec vykonávat samostatně např. pronájem obecních nemovitostí. 

Obec jako plátce DPH 

Při podnikatelské činnosti dosahuje obec příjmů, resp. výnosů, které podléhají 

nejen dani z příjmů, ale také DPH. Právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena  

za účelem podnikání, jestliže uskutečňuje ekonomické činnosti, považuje se za osobu 

povinnou k dani.
13

 Obce, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části se 

při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to ani 

tehdy, jestliže za výkon této působnosti vybírají úplatu. Veřejný subjekt se považuje  

za osobu povinnou k dani tehdy, uskutečňuje-li činnosti jako např. 

 dodání vody, plynu anebo také tepla, 

 služby pořádání výstav, veletrhů nebo koncertů apod. 

Pro obec je důležité rozlišit, co vše se považuje za výkon veřejné správy a co za činnost, která 

podléhá DPH. Pokud jde o ekonomickou činnost, příjmy podléhají DPH. Pokud však na obec 

pohlížíme jako na veřejnoprávní subjekt, příjmy DPH nepodléhají.  

Povinnost registrace 

Osoba povinná k dani uskutečňující ekonomickou činnost je od DPH osvobozena, 

pokud obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců nepřekročí částku 1 000 000 Kč. Pokud však tato 

osoba obrat 1 000 000 Kč překročí, má povinnost se registrovat jako plátce a zároveň svá 

zdanitelná plnění zatíží daní na výstupu. Z uvedeného plyne, že důležité pro registraci je výše 

obratu a stanovení všeho, co se do něj zahrnuje. Co se obratem rozumí? Obrat je souhrn úplat 
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 Osoba povinná k dani – PO nebo FO, která samostatně provádí ekonomickou činnost 
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bez daně, včetně dotace k ceně, které náleží osobě povinné k dani, a to za uskutečněná plnění 

s místem plnění v tuzemsku (v ČR). Jedná se o: 

 zdanitelná plnění, 

 plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně, 

 plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně  - např. finanční a pojišťovací činnosti, 

převod a nájem nemovitostí. 

Vše, co má nebo měl poskytovatel plnění obdržet se považuje za úplatu. Úplata může být 

nejen peněžní, nepeněžní, ale i v prostředcích, které nahrazují peníze. Záloha poskytnutá před 

uskutečněním plnění nevstupuje do obratu. Úplata za plnění, které má místo plnění mimo 

tuzemsko rovněž nezahrnujeme do obratu pro povinnou registraci. Dotace k ceně se chápe 

jako finanční prostředky, které byly poskytnuty např. ze státního rozpočtu, státních fondů 

nebo z rozpočtu cizího státu. Příjemci dotace se stanoví povinnost v podobě poskytnutí plnění 

se slevou z ceny. Do obratu se nezahrne: 

 úplata z prodeje hmotného majetku, 

 úplata z prodeje odpisovaného nehmotného majetku a pozemků, 

 úplata za finanční, pojišťovací činnosti, převod a nájem nemovitostí, jen tehdy, jde-li  

o doplňkovou činnost příležitostně uskutečňovanou. 

Do obratu nebudou vstupovat úplaty za výkon veřejné správy, protože se nejedná 

o ekonomickou činnost, a tak přijatá úplata ani nebude předmětem daně. Dále do obratu 

nevstupují např. výnosy z rozpočtového určení daní, přijatá náhrada od pojišťovny apod. 

Jestliže obec překročí limit pro povinnou registraci, má povinnost podat přihlášku 

k registraci, a to do 15 dnů po skončení měsíce, kdy obrat překročila. Plátcem DPH se stává 

až od prvního dne třetího měsíce, který následuje po měsíci překročení stanoveného obratu. 

V případě, kdy obec pořizuje služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě, 

neplatí tady žádný finanční limit a obec se registruje k DPH při prvním pořízení služby. Musí 

být splněna podmínka, že místo plnění je v tuzemsku. Obec má rovněž možnost dobrovolného 

registrování k DPH. Jedná se především o situaci, kdy obec nakupuje od plátce daně a také 

prodává plátcům daně. Přihlášku k registraci může předložit kdykoli. V případě, že osoba 

povinná k dani uskutečňuje pouze plnění, která jsou osvobozená bez nároku na odpočet daně, 

není oprávněna podat přihlášku k registraci. 

Obec registrovaná jako plátce daně má také možnost požádat příslušného správce 

daně o zrušení registrace. Plátcem musí být alespoň jeden kalendářní rok a zároveň nesmí 

překročit obrat stanovený pro povinnou registraci (1 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích 
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kalendářních měsíců). Požádat o zrušení registrace lze i tehdy, kdy plátce uskutečňuje jen 

plnění, která jsou osvobozená bez nároku na odpočet daně. Správce daně je oprávněn zrušit 

registraci, a to z moci úřední. Jde především o situaci, kdy plátce neprovedl žádné plnění  

po dobu 12 měsíců bez oznámení důvodů nebo plátce např. nepodal daňové přiznání. 

Předmět DPH 

Za předmět DPH se považuje především plnění, která jsou uskutečněná osobou 

povinnou k dani, a to v rámci ekonomické činnosti, která spočívá v: 

 dodání zboží – zbožím se pro účely DPH rozumí věci movité, také teplo, voda  

a elektřina. Zbožím nejsou peníze, kolky stravenky apod. Dodání zboží chápeme jako 

převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Zároveň se dodáním zboží rozumí 

finanční pronájem s následnou koupí, resp. leasing, jestliže smlouva stanoví povinnost 

odkoupit předmět nájmu po jeho skončení, 

 poskytnutí služby – pro účely DPH se vymezí jako všechny činnosti, které se 

nepokládají za dodání zboží či převod nemovitosti. Poskytnutím služby se rozumí  

i finanční pronájem s následnou koupí, resp. leasing, jestliže smlouva stanoví 

oprávnění odkoupit předmět nájmu po jeho skončení. Za službu se považuje  

např. přijetí závazku zdržet se nebo strpět, ať už určitého jednání či situace, 

 převodu nemovitostí – jedná se o převod či přechod nemovitostí v dražbě, kdy dochází 

ke změně vlastnického práva nebo příslušnosti k hospodaření. 

Aby dodání zboží, poskytnutí služby či převod nemovitostí bylo chápáno za předmět zboží, 

musí být splněny následující podmínky: 

a) plnění vykonala osoba povinná k dani, 

b) plnění bylo provedeno v rámci ekonomické činnosti, 

c) plnění bylo poskytnuto za úplatu, 

d) místo plnění je v tuzemsku. 

Místo plnění 

Stanovení místa plnění má velký význam při obchodování se zahraničím, avšak  

u obcí se bude jednat spíše o výjimečné transakce.  

 Praktický dopad pro obce budou mít především služby, jenž se vztahují 

k nemovitostem, přeprava osob, nájem dopravního prostředku nebo služby v oblasti  

např. kultury, umění, sportu a vzdělávání. U nemovitosti se místo plnění stanoví podle toho, 

kde se nemovitost nachází, přičemž není důležité, kdo je příjemcem služby. Za služby 
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vztahující se k nemovitostem se považují např. služby znalce nebo realitní kanceláře. Pro 

přepravu osob se místo plnění stanoví podle toho, kde se daný úsek přepravy uskutečňuje. 

Jestliže jde o služby v oblasti kultury, umění, sportu nebo vzdělávání je místem plnění místo, 

kde se akce koná. Toto platí v případě výběru vstupného. Pokud v souvislosti s touto akcí jsou 

poskytovány služby vztahující se k této akci, je místem plnění místo konání akce, jestliže je 

příjemcem osoba nepovinná k dani. Pokud je příjemcem osoba povinná k dani, stanoví se 

místo plnění podle příjemce služby. 

 Plnění, která jsou předmětem daně, podléhají příslušné sazbě daně. V současné 

době máme dvě sazby, a to sníženou ve výši 14 % a základní sazbu ve výši 20 %. 

 Některá plnění jsou také osvobozena, ale plátce nemůže uplatnit nárok na odpočet 

daně u přijatých plnění, které souvisí s osvobozenou činností. Obcí se týká zejména převod  

a nájem pozemků, staveb, bytů či nebytových prostor, dále nájem dalších zařízení, sociální 

nebo finanční činnosti. Osvobození s nárokem na odpočet daně se bude u obcí vyskytovat 

zřídka. 

Povinnost přiznat daň 

U tuzemských zdanitelných plnění je stanoveno, že daň na výstupu má plátce 

povinnost přiznat, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty. Tato 

povinnost vzniká k tomu dni, který nastane dříve. U přijaté úplaty musí být splněna 

podmínka, že jde o úplatu za zdanitelná plnění, nikoli o úplatu za osvobozené plnění nebo 

plnění, které není předmětem daně, protože taková přijatá úplata nezakládá povinnost přiznat 

daň. Pro nemovitost platí, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání 

nemovitosti nabyvateli do užívání nebo dnem doručení listiny, která obsahuje datum právních 

účinků vkladu do katastru nemovitostí nebo také dnem zápisu změny vlastnického práva, a to 

tím dnem, který nastane dříve. U poskytování služeb se zdanitelné plnění považuje  

za uskutečněné dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to opět tím 

dnem, který nastane dříve. Pokud má obec v místnosti obecního úřadu umístěn automat  

na kávu nejen pro zaměstnance, ale i pro návštěvníky obecního úřadu a tržba z automatu se 

vybírá pravidelně každý týden v pondělí. V tomto případě vzniká obci povinnost přiznat daň 

na výstupu vždy při výběru tržby. 

Výkon veřejné správy 

„Za výkon veřejné správy je tedy považována taková činnost, kterou vykonává 

obec na základě právního předpisu, který ji stanovuje určitou pravomoc, oprávnění, jimiž 
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nedisponuje soukromoprávní subjekt“.
14

 Úhradou za výkon veřejné správy zpravidla bývají 

místní a správní poplatky. Výnosy, které plynou za uskutečněná plnění při výkonu veřejné 

správy u obcí, nejsou předmětem daně, protože nejsou vykonávány v rámci ekonomické 

činnosti a obec není v tomto případě osobou povinnou k dani. Obec může místní poplatky 

vybírat jen tehdy, je-li vydána obecní vyhláška, ve které obec stanovila výši a podmínky 

výběru poplatků. V případě, že obecně závazná vyhláška vydána není, jde o příjem 

podléhající dani. Obec musí správně posoudit, zda jí plynou příjmy na základě vydané 

vyhlášky anebo v souladu s vyhláškou nebo o jiné příjmy, na který se bude pohlížet jako 

příjem (výnos) plynoucí z ekonomické činnosti obce. Proto je třeba vždy správně posoudit,  

na základě jakého právního vztahu se úplata vybírá. Kromě místních poplatků jsou obcí 

vybírány správní poplatky a obec vystupuje v postavení osoby, která vykonává veřejnou 

správou. Výši správních poplatků obsahuje sazebník správních poplatků, který je přílohou 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Mezi správní 

poplatky patří např. poplatek za uzavření manželství, za vydávání dokladů nebo ověřování 

listin. 

Prodej majetku obce 

Obce obvykle disponují velkým rozsahem majetku, který využívají k vlastní 

činnosti ve veřejné správě i k ekonomické činnosti. Prodej majetku je předmětem daně, 

jestliže je prodej majetku uskutečněn za úplatu osobou povinnou k dani provádějící 

ekonomickou činnost a místo plnění je v tuzemsku. Jestliže obec bude prodávat majetek, který 

obec pořídila pro výkon veřejné správy a nebyl vůbec využíván k podnikatelské činnosti obce, 

nebude takový majetek předmětem daně. Při částečném využití majetku k ekonomické 

činnosti, pak v případě prodeje takové plnění bude předmětem daně. Převod staveb, bytů  

a nebytových prostor se považuje za osvobozené plnění, a to po uplynutí 3 let od vydání 

prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, od kterého bylo započato první užívání stavby,  

a to k tomu dni, který nastane dříve. Převod pozemku se vždy považuje za osvobozené plnění. 

Výjimkou jsou stavební pozemky.
15

 Jestliže je prodej movitých věcí předmětem daně, také se 

považuje za zdanitelné plnění. Osvobození u prodeje movitých věcí lze pouze v případě, kdy 

při pořízení těchto věcí plátce neměl nárok na odpočet daně. Za ekonomickou činnost se 

                                                           
14

 ŠOBÁŇ, Jaroslav. DPH u obcí v příkladech 1. 4. 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. 16 s.  

ISBN 978 – 80 – 7263 – 679 – 2.  

15
 Jedná se o nezastavěný pozemek, na kterém může být buď podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu 

s provedením ohlášené stavby provedena stavba, která je se zemí spojená pevným základem. 
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považuje prodej zboží v nezměněném stavu. V tomto případě je obec vždy osobou povinnou 

k dani. Jedná se např. o prodej map nebo pohledů v prostorách informačního centra. 

Poskytování služeb 

Nájem nemovitostí se z obecného hlediska vždy považuje za osvobozené plnění. 

Výjimku tvoří krátkodobý nájem a nájem prostor, míst k parkování vozidel, nájem 

bezpečnostních schránek a trvale instalovaných zařízení, které jsou vždy zdanitelným 

plněním. Osvobozeno od DPH je i poskytování služeb, které úzce souvisí se sportem nebo 

s tělesnou výchovou. Osvobození se uplatní např. kdy příjemcem služby je škola, která užívá 

sportovní zařízení v majetku obce, a to pro výuku tělesné výchovy. V souvislosti s pronájmem 

nemovitostí se často poskytují další služby, které úzce souvisí s tímto pronájmem např. dodání 

vody, elektřiny, tepla, odvoz odpadu. U takových činností má plátce povinnost rozlišit, zda 

tyto služby nakupuje od jiných osob nebo poskytuje služby vlastní činností. V situaci, kdy 

služby nakupuje pro jiné osoby, přičemž jedná nejen jménem, ale i na účet těchto osob, 

neuplatní nárok na odpočet daně a zároveň při obdržení úplaty se nejedná o zdanitelné plnění. 

Plátce může postupovat i následujícím způsobem. Při nákupu plátce uplatní nárok na odpočet 

daně a při prodeji služeb nájemníkům přizná daň na výstupu. Při poskytnutí vlastních služeb 

se vždy uplatní daň na výstupu. 

Pro obce je nezbytné, aby posoudily při zahájení své ekonomické činnosti, jaký 

daňový dopad z pohledu DPH mají vykonávané činnosti. Toto posouzení je nezbytné také 

proto, že řada činností je osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně a řada činností se 

považuje za veřejnou správu. V příloze č. 3 uvádím nejčastěji vyskytované činnosti u obcí  

a jejich daňové posouzení. 

Nárok na odpočet daně 

 „Uplatňování nároku na odpočet daně se rozumí zejména právo plátce daně 

odečíst daň na vstupu ve svém daňovém přiznání od daně na výstupu za svá zdanitelná plnění 

a snížit si tak svoji daňovou povinnost“.
16

 Daň na vstupu je daň uplatněná na zboží, 

nemovitosti, službu, a to, na které bylo nebo má být poskytnuto. Nárok na odpočet daně 

vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které plátci zakládají povinnost tuto daň 

přiznat.
17

 Plátce je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně až v okamžiku, kdy bude mít 

                                                           
16

 ŠOBÁŇ, Jaroslav. DPH u obcí v příkladech 1. 4. 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. 99 s.  

ISBN 978 – 80 – 7263 – 679 – 2. 

17
 Povinnost přiznat daň – okamžik, kdy bylo uskutečněno přijaté zdanitelné plnění nebo kdy byla přijata úplata 
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příslušný daňový doklad. U přeshraničních plnění není držení daňového dokladu podmínkou 

pro uplatnění nároku na odpočet daně. Plátce nárok na odpočet daně může uplatnit v daňovém 

přiznání, a to kdykoli v průběhu tříleté lhůty. Lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce, který 

následuje po zdaňovacím období, kdy nárok na odpočet vznikl. 

Uplatnění odpočtu 

 Základním předpokladem nároku na odpočet daně je, že přijaté zdanitelné plnění 

se použije k ekonomické činnosti. Obce však provádějí ve velkém rozsahu veřejnou správu, 

resp. činnosti, které nejsou ekonomickou činností, a proto při provozování těchto činností 

nejsou osobami povinnými k dani a příjmy z těchto činností nejsou předmětem daně. Obec při 

posuzování nároku na odpočet daně musí použít přiřazovací způsob, tzn. musí posoudit  

u každého jednotlivého přijatého plnění, k jaké činností se vztahuje. Způsob posuzování 

odpočtu má dvě fáze: 

 1. fáze – určí se druh činnosti: 

 ekonomická činnost, 

 činnost, která se nepokládá za ekonomickou, tedy výkon veřejné správy. 

 2. fáze – u ekonomické činnosti se posoudí, k jakému druhu ekonomické činnosti se 

přijaté zdanitelné plnění vztahuje: 

 plnění s plným nárokem – zdanitelné plnění, 

 bez nároku na odpočet daně – osvobozená plnění. 

Plátce DPH může uplatnit nárok na odpočet: 

 v plné výši  - v případě, kdy přijaté zdanitelné plnění použije k uskutečnění 

zdanitelných plnění nebo plnění s nárokem na odpočet daně, 

 v poměrné výši – v případě, kdy přijaté zdanitelné plnění použije nejen pro účely, 

které zakládají nárok na odpočet daně (ekonomická činnost), ale i pro jiné účely  

např. k výkonu veřejné správy, nárok na odpočet daně je pouze v poměru, který 

odpovídá skutečnému využití pro ekonomickou činnost, 

 krácený koeficientem – kdy přijatá zdanitelná plnění použije např. k uskutečnění 

zdanitelných plnění, tak plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně 

např. nájem bytů. 

Zákon č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v § 79 vymezuje, 

za jakých podmínek může osoba povinná k dani, která se stala plátcem uplatnit nárok  
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na odpočet daně při registraci nebo za jakých podmínek může snížit nárok  

na odpočet daně při zrušení k registraci. 

Nárok na odpočet daně u poskytnutí dotace 

 Z pohledu obce se za velmi aktuální problematiku považuje uplatnění odpočtu 

daně u takových přijatých zdanitelných plnění, které bylo z části anebo plně hrazeno 

z veřejných prostředků např. ze Strukturálních fondů EU. Na poskytnuté dotace z veřejných 

prostředků se nepohlíží jako na úplatu v rámci ekonomické činnosti a tyto prostředky 

z veřejných rozpočtů nejsou předmětem daně a nevstupují ani do obratu pro povinnou 

registraci. Často se u obcí setkáváme se situací, kdy finanční prostředky ze Strukturálních 

fondů EU jsou poskytovány na úhradu výdajů při realizaci konkrétního schváleného projektu. 

Obvykle se bude jednat o pořízení majetku, který se následně bude používat v souvislosti 

s dotačním programem, a to na poskytování veřejně prospěšných služeb. V situaci, kdy plátce 

přijaté finanční prostředky použije na pořízení zdanitelných plnění, které slouží k účelům 

nesouvisejícím s ekonomickou činností, plátce nemá v tomto případě možnost uplatnit nárok 

na odpočet daně. 

3.3.2 Spotřební a energetické daně 

U poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání se 

nepředpokládá, že by jejich posláním nebo doplňkovou činností mohla být výroba nebo dovoz 

výrobků, které spadají mezi spotřební a energetické daně. 
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4 Analýza daňových příjmů vybraných obcí ČR 

V této části se budu zabývat třemi vybranými obcemi Moravskoslezského kraje,  

a to Býkovem – Láryšovem, Klimkovicemi a Opavou. Na tyto obce budu pohlížet především 

jako na příjemce daní. Kritériem výběru obcí je počet obyvatel, neboť v ČR v daňových 

příjmech obcí zaujímají sdílené daně hlavní místo, přičemž tyto daně se mezi obce rozdělují 

podle počtu obyvatel. Výše příjmů obcí nebo měst závisí na následujících faktorech: 

 počet obyvatel obce – platí pravidlo, že čím více obyvatel, tím více příjmů, 

 počet osob samostatně výdělečně činných, které bydlí v obci – obci zůstává 30 % 

výnosu z daně, kterou tyto osoby platí, 

 koeficient daně z nemovitostí, 

 rozloha katastrálního období – čím větší území, tím vyšší příjem. 

Obce jsou odpovědné za kvalitu života občanů s čímž souvisí neustálý rozvoj 

obce, který je však spojen s tlakem na růst příjmů v rozpočtu obce. Většina obcí se potýká 

s problémem, který spočívá v nedostatku finančních prostředků, které jsou potřebné 

k financování rozvoje obce. Základním příjmem obcí jsou daně přerozdělované ze státního 

rozpočtu, avšak při celkovém počtu 6 250 obcí v ČR nelze nalézt optimální model jejich 

financování. Každá jednotlivá obec má svá specifika, která jsou dána např. historickým 

vývojem, aktuálním ekonomickým a sociálním postavením nebo geografickými podmínkami. 

Důležité je, aby obec nebyla zcela odkázána na příjmy plynoucí ze státního rozpočtu, ale aby 

rozvíjela aktivity, které vedou k dosažení příjmů. 

4.1 Charakteristika vybraných obcí Moravskoslezského kraje 

Obec Býkov – Láryšov 

Obec Býkov – Láryšov je obcí Moravskoslezského kraje. Obec v současné době 

eviduje 150 obyvatel. Rozloha území této obce je 907 ha. V samostatné působnosti obec plní 

úkoly, které byly zaměstnancům uloženy zastupitelstvem nebo radou a v přenesené 

působnosti pak vykonává státní správu ve věcech, které ji stanoví zákon. Obec není plátcem 

daně z přidané hodnoty. Následující graf 4. 1 zobrazuje strukturu příjmů obce  

Býkov – Láryšov v roce 2011. 
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Graf 4. 1 – Struktura příjmů obce Býkov – Láryšov v r. 2011 

 

Zdroj: http://www.e-deska.cz/bykovlarysov/big/44528.pdf 

Celkové příjmy této obce v r. 2011 činily 2 561 100 Kč, z toho daňové příjmy 1 506 000 Kč, 

přičemž na celkových příjmech se podílí 58,81 %. Kapitálové příjmy za rok 2011 jsou ve výši 

5 000 Kč, tj. 0,19 %, dotace a transfery 610 100 Kč, tj. 23,82 % a nedaňové příjmy  

440 000 Kč, tj. 17,18 %. Jak z  grafu vyplývá, z celkových příjmů obce Býkov – Láryšov 

největší část představují daňové příjmy. 

Město Klimkovice 

Město Klimkovice z Moravskoslezského kraje se nachází 7 km od Ostravy. 

Rozloha města Klimkovic je 1 463 ha. Součástí Klimkovic jsou tři části, a to Josefovice, 

Václavovice a Hýlov. Město Klimkovice vykonává samostatnou působnost a také přenesenou 

působnost. Na území katastru Klimkovic se nacházejí Sanatoria Klimkovice – lázeňský areál. 

V současné době město eviduje 3 995 obyvatel. Město Klimkovice je plátcem daně z přidané 

hodnoty. Následující graf 4. 2 zobrazuje strukturu příjmů města Klimkovice v roce 2011. 

http://www.e-deska.cz/bykovlarysov/big/44528.pdf
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Graf 4. 2 – Struktura příjmů města Klimkovice v r. 2011 

 

Zdroj: http://www.mesto-klimkovice.cz/clanky.php?kat=24 

Z výše uvedeného grafu plyne, že i ve městě Klimkovice tvoří největší část příjmů daňové 

příjmy. Celkové příjmy v r. 2011 činily 38 875 626,30 Kč a na této částce se podílely: 

 daňové příjmy ve výši 17 506 894,24 Kč, tj. 45,04 %, 

 dotace a transfery ve výši 15 086 168,25 Kč, tj. 38,81 %, 

 nedaňové příjmy ve výši 5 191 910, 71 Kč, tj. 13,36 %, 

 kapitálové příjmy ve výši 1 091 653,10 Kč, tj. 2,81 %. 

Statutární město Opava 

Opava je Statutárním městem Moravskoslezského kraje. Patří do kategorie obcí 

s rozšířenou působností. Ve správním obvodu Statutárního města Opavy je celkem 41 obcí  

a 8 městských částí. Rozloha města Opavy je 90 km
2
. V současné době eviduje 58 274 

obyvatel. Statutární město Opava je plátcem DPH. Následující graf 4. 3 zobazuje strukturu 

příjmů ve Statutárím městě Opavě v r. 2011. Z grafu vyplývá, že na celkových příjmech se 

podílí nejvíce daňové příjmy. Celkové příjmy za rok 2011 činily 867 160 800 Kč, přičemž  

na těchto příjmech se podílely: 

 daňové příjmy částkou 658 376 500 Kč, tj. 75,92 %, 

 nedaňové příjmy částkou 115 936 200 Kč, tj. 13,37 %, 

 dotace a transfery částkou 63 638 100 Kč, tj. 7,34 %, 

 kapitálové příjmy částkou 29 210 000, tj. 3,37 %. 

http://www.mesto-klimkovice.cz/clanky.php?kat=24
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Graf 4. 3 – Struktura příjmů ve Statutárním městě Opavě v r. 2011 

 

Zdroj: http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=44238 

4.2 Vývoj daňových příjmů ve vybraných obcí 

Do skupiny daňových příjmů patří daň z příjmů fyzických osob, a to ze závislé 

činnosti a funkčních požitků, ze samostatné výdělečné činnosti a z kapitálových výnosů.  

Do této skupiny taky patří daň z příjmů právnických osob, a to včetně daně, kdy poplatníkem 

je příslušná obec či město a také DPH. Tyto výše zmíněné typy daní jsou sdílenými daněmi, 

tzn. výnosy z těchto daní se rozdělují mezi státní rozpočet, obce a kraje. K daňovým příjmům 

patří daň z nemovitostí, ta je však výlučným příjmem obcí a měst. Kromě daní zahrnujeme  

do daňových příjmů i místní a správní poplatky, včetně poplatků a odvodů v oblasti životního 

prostředí. 

4.2.1 Vývoj sdílených daní ve vybraných obcích ČR 

Vývoj jednotlivých typů daní, které se zahrnují mezi sdílené daně, budu srovnávat 

od r. 2006. Podle rozpočtového určení daní platného do konce roku 2007, plynulo obcím 

20,59 % z celostátního výnosu příslušné daně. Do konce r. 2007 se daňové příjmy rozdělovaly 

podle koeficientu velikostní kategorie obce a počtu obyvatel v obci. Do konce r. 2007 bylo 

celkem 14 velikostních kategorií obcí, kdy každé velikostní kategorii byl přiřazen určitý 

přepočítací koeficient. Problém tohoto systému spočíval ve skokových přechodech mezi 

jednotlivými velikostními kategoriemi a velké rozdíly v koeficientech velikostních kategorií 

http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=44238
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mezi největšími a nejmenšími obcemi, kdy docházelo k diskriminaci obcí s malým počtem 

obyvatel. 

Od roku 2008, kdy došlo k novele RUD, obcím plyne 21,4 % z celostátního 

výnosu příslušné daně. Došlo k úpravě velikostních kategorií obcí, kdy 14 velikostních 

kategorií bylo nahrazeno pouze 4 velikostními kategoriemi obcí, přičemž přechod mezi nimi 

není skokový, ale postupný. Daňové příjmy jsou rozdělovány podle výměry katastrálního 

území obcí, počtu obyvatel a násobků postupných přechodů. 

Inkaso daně z příjmů fyzických osob 

 Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků  

vybraných obcí zobrazuje následující graf 4. 4. 

Graf 4. 4 – Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že nejvyšší inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků má Statutární město Opava, přičemž největšího inkasa dosáhla 

v r. 2007, tj.  141 219 980 Kč a naopak nejmenšího v r. 2011, tj. 112 000 000 Kč. Novela  

z r. 2008 však pro město Opavu nepřinesla žádné výrazné zvýšení daňových příjmů. Naopak 

v r. 2008 inkaso této daně kleslo o 11 786 550 Kč, tj. na 129 436 430 Kč. Příčinou 

negativního poklesu byly legislativní změny zákona o dani z příjmů, kdy byla zavedena rovná 

daň ve výši 15 % z tzv. superhrubé mzdy. Došlo také k „zastropování“ základu daně ve výši 

maximálního vyměřovacího základu pro veřejnoprávní pojistné, které mělo za následek 

snížení daňového zatížení u zaměstnanců s vyššími příjmy. Pro město Klimkovice však 

inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků představuje 
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stabilní zdroj příjmů bez výraznější odchylky. Pro obec Býkov – Láryšov v letech 2006  

a 2007 představovalo inkaso této daně částku 160 000,-, v r. 2008 došlo k nárůstu částky  

o 140 000,-, tj. na částku 300 000,-, kterou inkasovala i v r. 2009. V další dvou letech došlo 

k mírnému poklesu, tj. na částku 262 000,-. 

Inkaso na jednoho obyvatele 

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 

vybraných obcí na jednoho obyvatele zobrazuje graf 4. 5. 

Graf 4. 5 – Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 

na jednoho obyvatele 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že nejvyšší inkaso na jednoho obyvatele vykazuje Statutární 

město Opava, přičemž nejvyššího inkasa dosáhla v r. 2007, tj. 2 423 Kč a naopak nejnižšího 

v r. 2011, tj. 1 992 Kč. Obec Býkov – Láryšov v letech 2006 a 2007 dosahovala nižších 

příjmů na jednoho obyvatele (1 067 Kč), avšak po novele zákona o rozpočtovém určení daní, 

tj. od r. 2008 připadá na jednoho obyvatele vyšší částka. A v letech 2008, 2009 a 2011 jsou 

příjmy na jednoho obyvatele vyšší než u města Klimkovice. Město Klimkovice nejvyššího 

inkasa na jednoho obyvatele dosáhlo v r. 2007, tj. 1 574 Kč a naopak nejnižšího inkasa  

v r. 2006, tj. 1 399 Kč. 

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 

 Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti vybraných 

obcí zobrazuje graf 4. 6. 
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Graf 4. 6 – Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 Z grafu vyplývá, že nejvyššího inkasa daně z příjmů fyzických osob ze samostatné 

výdělečné činnosti dosahuje Statutární město Opava. Vývoj tohoto inkasa v Opavě byl 

v letech 2006 až 2008 stabilní, v r. 2009 došlo k prudkému poklesu v důsledku nepříznivého 

ekonomického vývoje. V dalších letech inkaso této daně vzrostlo, avšak původních hodnot 

nedosáhlo. V Klimkovicích inkaso této daně v letech 2006 – 2008 je stabilní, avšak i v tomto 

městě v r. 2009 došlo k prudkému poklesu, jehož příčinou byl nepříznivý ekonomický vývoj.  

V r. 2010 se inkaso zvýšilo, avšak původních hodnot nedosáhlo. V r. 2011 město 

zaznamenalo pokles inkasa této daně. V obci Býkov – Láryšov je inkaso této daně kolísavé. 

V letech 2006 – 2008 docházelo k postupnému navýšení, v r. 2009 prudce vzrostlo, avšak 

v dalších letech, zejména v r. 2011 inkaso výrazně kleslo. 

Nepříznivý vývoj, resp. pokles inkasa, ovlivňují paušální výdaje (uplatnění výdajů 

procentem z příjmů), které mohou osoby samostatně výdělečně činné uplatnit. Velikost těchto 

paušálů byla nastavena vysoko, a to v rozmezí od 60 % do 80 %. A protože se obce podílí  

na inkasu této daně 30 % podle bydliště osoby samostatně výdělečně činné a podle počtu 

obyvatel, dopadá pokles inkasa negativně právě na ně. 

Inkaso na jednoho obyvatele 

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti připadající 

na jednoho obyvatele zobrazuje graf 4. 7. 
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Graf 4. 7 – Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti  

na jednoho obyvatele 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Inkaso připadající na jednoho obyvatele je u vybraných obcí kolísavé. Město 

Klimkovice vykazuje nejvyšší částku v r. 2007, tj. 971 Kč a naopak nejnižší částky v r. 2009  

a 2011, tj. 375 Kč. V obci Býkov – Láryšov v r. 2009 došlo k prudkému nárůstu inkasa  

na jednoho obyvatele, které dosáhlo částky 2 333 Kč, avšak v ostatních letech je vývoj inkasa 

na jednoho obyvatele kolísavý. Nejvyššího inkasa na jednoho obyvatele ve Statutárním městě 

Opavě bylo dosaženo v r. 2006, tj. 602 Kč a naopak nejnižšího inkasa v r. 2009, tj. 252 Kč. 

Inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 

 Vývoj inkasa daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů vybraných obcí 

zobrazuje graf 4. 8. 
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Graf 4. 8 – Inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů představuje u všech 

vybraných obcí stabilní příjem v rozpočtu. K žádným velkým odchylkám mezi jednotlivými 

roky nedochází. 

Inkaso na jednoho obyvatele 

Inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů připadající  

na jednoho obyvatele zobrazuje graf 4. 9.  

Graf 4. 9 – Inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů na jednoho 

obyvatele 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obec Býkov – Láryšov dosáhla v letech 2006 – 2008 nejnižší částky inkasa  

na jednoho obyvatele, tj. 67 Kč a od r. 2009 se inkaso na jednoho obyvatele zvýšilo na částku 

167 Kč. Inkaso na obyvatele v obci Býkov – Láryšov je vyšší než u města Klimkovice. Město 

Klimkovice dosáhlo nejnižšího inkasa na obyvatele v r. 2006, tj. 86 Kč a nejvyššího inkasa  

na obyvatele v r. 2010, tj. 123 Kč. Statutární město Opava dosáhlo nejvyšší částky  

na obyvatele v r. 2009, tj. 179 Kč a nejnižší částky v r. 2006, tj. 129 Kč. 

Inkaso daně z příjmů právnických osob 

 Inkaso daně z příjmů právnických osob zahrunuje podíl na celostátním výnosu 

této daně a daň z příjmů právnických osob, kterou platí obec ze své podnikatelské činnosti. 

Inkaso daně z příjmů právnických osob ovlivňuje např. dlouhodobý ekonomický růst 

podporovaný především nárůstem podnikatelských aktivit, zvyšujícím se zahraničním 

kapitálem a přiměřenou legislativní úpravou. Inkaso daně z příjmů právnických osob 

vybraných obcí zobrazuje graf 4. 10. 

Graf 4. 10 – Inkaso daně z příjmů právnických osob 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Z grafu vyplývá, že nejvyšší inkaso daně z příjmů právnických osob dosahuje 

Statutární město Opava. Největší částky dosahuje v r. 2008, kdy dozníval příznivý vývoj 

ekonomiky z předchozích dvou let. V dalších letech se inkaso snížilo, neboť se začala 

projevovat celosvětová ekonomická recese. V obci Býkov – Láryšov a ve městě Klimkovice 

byl vývoj inkasa podobný. Oproti městu Opava však ještě v r. 2009 vykazovaly přírůstek 

daňových příjmů, ale v dalších letech i Býkov – Láryšov a Klimkovice zaznamenaly pokles.  
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Býkov – Láryšov, Klimkovice a Opava v r. 2011 vykazují nárůst inkasa daně z příjmů 

právnických osob. 

Inkaso na jednoho obyvatele 

Inkaso daně z příjmů právnických osob připadající na jednoho obyvatele 

zobrazuje graf 4. 11. 

Graf 4. 11 – Inkaso daně z příjmů právnických osob na jednoho obyvatele 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Statutární město Opava dosahuje nejvyššího inkasa na jednoho obyvatele  

v r. 2008, tj. 3 116 Kč a naopak nejnižšího inkasa v r. 2009, tj. 2 103 Kč. Město Klimkovice 

dosáhlo v r. 2009 nejvyššího inkasa na obyvatele, tj. 2 003 Kč a nejnižšího inkasa v r. 2010, 

tj. 1 536. Město Klimkovice dosáhlo od r. 2008 nižšího inkasa na obyvatele než vybraná 

nejmenší obec Býkov – Láryšov. Nejvyššího inkasa na obyvatele obec Býkov – Láryšov 

dosáhla v r. 2009 tj. 2 800 Kč a nejnižšího inkasa v letech 2006 a 2007, tj. 1 267 Kč. 

Inkaso daně z přidané hodnoty 

 Inkaso DPH představuje v rozpočtech měst a obcí stabilní příjem a v delším 

časovém horizontu zajišťuje stabilní hospodaření. V souvislosti s nižším inkasem daně 

z příjmů v rozpočtech měst a obcí se význam inkasa DPH zvýšil. Inkaso daně z přidané 

hodnoty vybraných obcí zobrazuje graf 4. 12. 
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Graf 4. 12 – Inkaso daně z přidané hodnoty 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že ve vybraných obcích Moravskoslezského kraje inkaso DPH 

představuje nejen stabilní zdroj příjmů, ale zároveň u všech vybraných obcí mezi jednotlivými 

léty byl zaznamenán přírůstek inkasa DPH. K nepatrnému poklesu inkasa DPH došlo  

ve Statutárním městě Opava v r. 2009, v obci Býkov – Láryšov v r. 2010 a ve  městě 

Klimkovice v r. 2011. 

Inkaso na jednoho obyvatele 

Inkaso daně z přidané hodnoty připadající na jednoho obyvatele zobrazuje graf 4. 13. 

Graf 4. 13 – Inkaso DPH připadající na jednoho obyvatele 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Inkaso DPH na jednoho obyvatele je nevyšší v obci Býkov – Láryšov v r. 2011, 

kdy dostahuje částky 4 333 Kč a nejnižší je v letech 2006 a 2007, kdy dosahuje částky  

2 000 Kč. Ve městě Klimkovice je inkaso DPH na jednoho obyvatele nejvyšší v r. 2010, a to 

v částce 3 315 Kč a nejnižší v r. 2006 ve výši 2 577 Kč. Město Klimkovice vykazuje  

od r. 2008  nižší částky na jednoho obyvatele než obec Býkov – Láryšov. Statutární město 

Opava dosáhla nejvyššího inkasa na obyvatele v r. 2011 ve výši 4 719 Kč a nejnižšího inkasa 

v r. 2006 ve výši 3 856 Kč. 

4.2.2 Vývoj svěřených daní ve vybraných obcích ČR 

V ČR patří do této kategorie daní majetkové daně, tj. daň z nemovitostí, resp. daň 

z pozemků a daň ze staveb. Celý výnos z těchto daní plyne do rozpočtu příslušné obce či 

města. Obecně závaznou vyhláškou mohou ovlivnit konečnou výši daně z nemovitostí, a to 

stanovením výše koeficientů. Následující tabulka 4. 1 zobrazuje, velikost místního koeficientu 

a rok zavedení tohoto koeficientu ve vybraných obcích ČR. 

Tab. 4. 1 – Velikost místního koeficientu a rok zavedení 

           Rok    

Obec 

2008 2009 2010 2011 2012 

Býkov - Láryšov - - - - - 

Klimkovice - - - - 3,0 

Opava - 2,0 2,0 2,0 2,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak vyplývá z tabulky 4. 2 obec Býkov – Láryšov pro svoji obec místní koeficient  

za období 2008 - 2012 nezavedla. Město Klimkovice rovněž možnost stanovení místního 

koeficientu nevyužila za období 2008 – 2011, teprve v r. 2012 zavedla místní koeficient  

ve výši 3,0. Statutární město Opava zavedlo místní koeficient v r. 2009, a to ve výši 2,0, 

přičemž tato výše platí v období 2009 – 2012. 

Inkaso těchto daní představuje v rozpočtech stabilní příjem, avšak jejich výnos je 

velmi nízký. Následující graf 4. 14 zobrazuje inkaso daně z nemovitostí vybraných obcí. 
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Graf 4. 14 – Inkaso daně z nemovitostí 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Nejvyšší inkaso daně z nemovitostí u vybraných obcí vykazuje Statutární město 

Opava. Vyšší nárůst inkasa vykazuje v roce 2009 a 2010, což bylo ovlivněno stanovením 

velikostního koeficientu u daně z pozemků a ze staveb ve výši 3,5. Od r. 2011 došlo 

 ke snížení velikostního koeficientu u daně ze staveb, a to na výši 2,0. Pro jednu městskou 

část byl velikostní koeficient stanoven ve výši 1,6. Za rok 2011 inkaso daně z nemovitostí 

kleslo, neboť byl snížen korekční koeficient u daně ze staveb. V obci Býkov – Láryšov 

představuje inkaso daně z nemovitostí stabilní příjem, mezi jednotlivými léty nebyl 

zaznamenán výrazný nárůst ani pokles. Město Klimkovice vykazuje stabilní inkaso daně 

z nemovitostí. Město Klimkovice má stanoven korekční koeficient u daně ze staveb a daně 

z pozemků stabilně ve výši 1,4. K městu Klimkovice patří tři části, pro které platí následující 

korekční koeficienty: 

 Hýlov – 1,4, 

 Josefovice – 1,0, 

 Václavovice – 1,0. 

Daň z nemovitostí je jediná daň, která plyne v plné výši do obecního, resp. městského 

rozpočtu. Jedná se o daň vybíranou z vlastnictví majetku fyzických či právnických osob, které 

žijí a podnikají na území obce. Prioritně se očekává, že obec, město využívá tento výnos 

k údržbě a správě majetku, který slouží všem občanům a podnikatelům. I když přímo 

z rozpočtu údržba a správa majetku nevyplývá, ve skutečnosti obce a města prostředky 

používají např. k údržbě zeleně, komunikací, na veřejnou dopravu apod. 
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Inkaso na jednoho obyvatele 

Inkaso daně z nemovitostí připadající na jednoho obyvatele zobrazuje graf 4. 15. 

Graf 4. 15 – Inkaso daně z nemovitostí na jednoho obyvatele 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejnižší inkaso daně z nemovitostí na jednoho obyvatele z vybraných obcí 

vykazuje město Klimkovice. V letech 2008 a 2009 dosáhlo inkaso daně z nemovitostí  

na obyvatele výše 250 Kč a nejvyšší částky 384 Kč v r. 2010. Statutární město Opava 

nejvyššího inkasa dosáhla v r. 2010, tj. 1 358 Kč a nejnižšího inkasa v r. 2007, tj. 478 Kč. 

V obci Býkov – Láryšov bylo nejnižší inkaso na obyvatele v letech 2006 až 2008, tj. 667 Kč  

a nejvyšší inkaso v roce 2010, tj. 1 000 Kč. 

4.2.3 Inkaso místních a správních poplatků 

Příjmem obecního rozpočtu jsou i místní a správní poplatky. V současné době 

existuje celkem devět druhů místních poplatků, přičemž obec může v obecně závazné 

vyhlášce stanovit, který druh místního poplatku bude vybírat. Ve všech vybraných obcích byl 

vybírán poplatek ze psů, z užívání veřejného prostranství, ze vstupného, za provozovaný 

výherní hrací přístroj nebo za povolení k vjezdu do vybraných míst. Jediný druh poplatku, 

který vybírá pouze město Klimkovice, je poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, neboť  

na katastrálním území Klimkovic se nachází lázeňský komplex. Následující graf 4. 16 

zobrazuje inkaso místních poplatků vybraných obcí. 
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Graf 4. 16 – Inkaso místních poplatků 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že i když vybrané obce mají zavedený téměř stejný počet druhů 

poplatků, nejvíce na místních poplatcích vybírá město Opava. Inkaso místních poplatků pro 

Opavu představují stabilní příjem, jen v r. 2009 byl zaznamenán pokles. Nejvíce Statutární 

město Opava vybere na poplatcích za provozovaný výherní hrací přístroj a za užívání 

veřejného prostranství. Nejméně vybere na poplatku ze vstupného. Do rozpočtu města 

Klimkovice nejvíce plyne příjem z poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, naopak nejméně 

vybere na poplatku ze vstupného. Do rozpočtu obce Býkov – Láryšov plyne nejvyšší příjem 

z poplatku ze psů. Z poplatků za užívání veřejného prostranství či ze vstupného plynou  

do rozpočtu zanedbatelné částky. Částky, které plynou z místních poplatků do rozpočtu obce 

Býkov – Láryšov jsou proti částkám, které plynou do rozpočtu Klimkovic a Opavy, velmi 

nízké. 

Inkaso na jednoho obyvatele 

Inkaso místních poplatků připadající na jednoho obyvatele zobrazuje graf 4. 17. 
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Graf 4. 17 – Inkaso místních poplatků na jednoho obyvatele 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že nejnižších částek na obyvatele ve vybraných obcích připadá 

obci Býkov – Láryšov. V r. 2010 připadalo na obyvatele pouze 31 Kč. Město Klimkovice 

nejvyššího inkasa na obyvatele dosáhlo v r. 2007, tj. 322 Kč a nejnižšího inkasa na obyvatele 

v r. 2011, tj. 135 Kč. I ve Statutárním městě Opava připadaly na obyvatele ve sledovaném 

období nízké částky. Nejnižší částka na obyvatel byla zaznamenána v r. 2009, tj. 187 Kč, 

naopak nejvyšší částka v r. 2009, tj. 295 Kč. 

Správní poplatky 

Správní poplatky jsou vybírány za výkon správní činnosti. Statutární město Opava 

eviduje správní poplatky jako např. za výpis z katastru nemovitostí, výpis z matrik, výpis 

z živnostenského rejstříku nebo z rejstříku trestů, za cestovní doklady nebo občanské průkazy. 

Následující graf 4.8 zobrazuje inkaso správních poplatků vybraných obcí. 
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Graf 4. 18 – Inkaso správních poplatků 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obec Býkov – Láryšov zaznamenává příjem ze správních poplatků jen v malých 

částkách, které se pohybují v rozmezí od 500 Kč do 2 000 Kč. Město Klimkovice vykazuje 

příjem ze správních poplatků v rozmezí 200 000 Kč – 300 000 Kč. Nejvyšší příjem plynul 

městu Klimkovice v r. 2006, a to ve výši 398 000 Kč. Statutární město Opava v letech  

2006 a 2007 vykazovalo příjem ze správních poplatků v částkách 25. mil. Kč, avšak  

od r. 2009 došlo k poklesu příjmu ze správních poplatků. 

Inkaso na jednoho obyvatele 

Inkaso správních poplatků připadající na jednoho obyvatele zobrazuje graf 4. 19. 

Graf 4. 19 – Inkaso místních poplatků na obyvatele 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu vyplývá, že nejvyššího inkasa, které připadá na obyvatele je dosaženo  

ve Statutárním městě Opava. V r. 2007 bylo nejvyšší inkaso správních poplatků na obyvatele 

ve výši 443 Kč a nejnižší inkaso v 2010 ve výši 260 Kč. Obec Býkov – Láryšov v letech 2007 

až 2010 dosáhlo na obyvatele inkasa ve výši 3 Kč. Město Klimkovice dosáhlo v r. 2006 

nejvyšší inkaso na obyvatele ve výši 100 Kč a nejnižší inkaso na obyvatele v r. 2011 ve výši 

45 Kč. 

4.2.4 Celkové daňové příjmy 

Sečtením
18

 všech druhů daňových příjmů včetně místních a správních poplatků se 

zjistí částka, kterou má obec nebo město ve svém rozpočtu. Následující graf 4. 20 zobrazuje 

celkové daňové příjmy vybraných obcí. 

Graf 4. 20 – Celkové daňové příjmy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že nevyšší celkové daňové příjmy vykazuje Statutární město 

Opava, přičemž nejvyšší celkový daňový příjem byl v r. 2008 ve výši 682 109 900 Kč  

a naopak nejnižší celkový daňový příjem byl v r. 2006 ve výši 600 465 870 Kč. Nejnižší 

celkové daňové příjmy obce Býkov – Láryšov byly v r. 2006 ve výši 816 100 Kč a nejvyšší 

celkové daňové příjmy v r. 2009 byly ve výši 1 802 100 Kč. Rozdíl v celkových daňových 

příjmech mezi obcí Býkov – Láryšov a Statutárním městem Opava je významný, jak vyplývá 

z grafu 4. 20, proto hodnoty obce Býkov – Láryšov proti ostatním hodnotám nejsou 

zobrazeny. 

                                                           
18

 Není započtena daň z příjmů právnických osob placená obcemi a tzv. motivační složka. 
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Jestliže celkové daňové příjmy vydělíme počtem obyvatel vybrané obce, získáme 

částku, která připadá na jednoho obyvatele. Následující graf č. 4. 21 zobrazuje celkové 

daňové příjmy, které připadají na jednoho obyvatele. 

Graf 4. 21 – Celkové daňové příjmy na jednoho obyvatele 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkové daňové příjmy připadající na jednoho obyvatele jsou nejvyšší  

u Statutárního města Opava, kdy nejvyšší částka byla zaznamenána v r. 2008, tj. 11 705 Kč  

a naopak nejnižší částka v r. 2006, tj. 10 304 Kč. Město Klimkovice nejvyššího daňového 

příjmu na obyvatele dosáhlo v r. 2010, tj. 8 016 Kč a nejnižšího příjmu v r. 2011,  

tj. 7 276 Kč. Obec Býkov – Láryšov nejvyššího daňového příjmu na obyvatele dosáhla  

v r. 2009 ve výši 12 014 Kč a nejnižšího daňového příjmu v r. 2006 ve výši 5 442 Kč. Rozdíl 

mezi vybranými obcemi byl vyšší v letech 2006 a 2007. Od r. 2008 byly posíleny daňové 

příjmy menších obcí. Obci Býkov – Láryšov připadá na obyvetele vyšší částka než u města 

Klimkovice. Vzhledem ke skutečnosti, že příjmy z výnosu daní představují největší položku 

příjmů obcí a obce samy rozhodují o účelu použití, snaží se menší obce změnit rozpočtové 

určení daní ve svůj prospěch, a to tak, aby rozdíl v příjmech mezi nejmenšími a největšími 

obcemi nebyl čtyřnásobný. Je tento rozdíl oprávněný? Co navíc jednotlivá města financují? 

Statutární město Opava financuje v oblasti školství 14 základních škol, 17 mateřských škol  

a také střední školy, v oblasti kultury pak divadlo a loutkové divadlo, koncerty, festivaly, 

výstavy, knihovnu, v sociální oblasti klub důchodců, poskytuje dotace neziskovým 

organizacím, financuje sportovní akce a městskou policii, technické služby, městský dopravní 

podnik, výdaje na údržbu a opravy kulturních památek aj. Město Klimkovice financuje 
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předškolní zařízení a základní školy, kulturu, film, hudební akce města, výstavy, knihovnu, 

sportovní akce, údržba a opravy kulturních památek. Obec Býkov – Láryšov nefinancuje 

žádné kulturní akce, v obci Býkov – Láryšov není základní škola ani mateřská škola. Z výše 

uvedeného vyplývá, že  po novele zákona č. 243/2000 Sb., došlo k posílení rozpočtů 

nejmenších obcí. K této skutečnosti opravud došlo, jak vyplývá z grafu 4. 21, protože v obci 

Býkov – Láryšov je vykázán vyšší příjem na obyvatele než u města Klimkovice. Avšak 

„střední obce“ vyvíjí tlak, aby došlo k posílení také jejich rozpočtů. Není spravedlivé, aby 

městu, které financuje školství, kulturu, poskytuje dotace plynula téměř stejná nebo větší 

částka na obyvatele, tak jako obci, která tyto výdaje nemá. Nebo, jak vyplývá z grafu 4. 21 

městu, které financuje školství či sportovní akce plynul menší příjem na obyvatele než obci, 

která tyto výdaje nemá. 

V následující tabulce 4. 2 je zobrazen současný systém sdílených daní a návrh 

nového systému sdílených daní, který se týká vybraných obcí. 

Tab. 4. 2 – Současný a nový systém sdílených daní týkající se vybraných obcí 

Současný model 

Obec Sdílené daně (mil. Kč) Výnos na obyvatele  

(tis. Kč) 

Býkov – Láryšov 1 191 255 8 000 

Klimkovice 20 810 076 6 800 

Opava 652 418 750 9 500 

Navrhovaný model 

Obec Sdílené daně (mil. Kč) Výnos na obyvatele  

(tis. Kč) 

Býkov – Láryšov 1 424 905 9 500 

Klimkovice 28 179 849 9 200 

Opava 668 668 750 9 700 

Rozdíl 

Obec Sdílené daně (mil. Kč) Výnos na obyvatele  

(tis. Kč) 

Býkov - Láryšov 233 650 1 500 

Klimkovice 7 369 650 2 400 

Opava 16 250 000 200 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Současný systém sdílených daní je výhodný pro malé obce, jak vyplývá z tabulky 

4. 3. I když sdílené daně celkem jsou nejnižší v nejmenší obci, výnos na obyvatele je výrazně 

vyšší než u střední velikostní kategorie. Pokud by byl zachován dosavadní systém konstrukce 

sdílených daní nedošlo by posílení střední velikostní kategorie a zároveň by nedošlo 

k odstranění diferencí mezi obcemi v příjmech na jednoho obyvatele. Pokud by došlo 

k úpravě konstrukce modelu sdílených daní formou zapojení čtyř největších měst do propočtu, 

s výjimkou hlavního města Prahy, došlo by ke zmírnění rozdílů v příjmech na obyvatele vůči 

ostatním velkoměstům. Úpravou modelu sdílených daní by došlo k posílení objemu sdílených 

daní ve všech vybraných obcích, jak vyplývá z tabulky 4. 3. Především by došlo k posílení 

rozpočtu středních velikostních kategorií.  

Je zapotřebí změnit velikostní kategorie a koeficienty postupných přechodů 

takovým způsobem, který povede ke snížení rozdílů mezi sdílenými daňovými příjmy  

na obyvatele mezi malými a středními obcemi. Velikostní kategorie by měly být přizpůsobeny 

a upraveny podle skutečnosti, že do výpočtu se zapojí čtyři největší města, ale také úpravou 

koeficientů postupných přechodů. Koeficienty by bylo potřeba upravit ve prospěch měst, 

které patří do druhé velikostní kategorie (tj. 301 – 5000), ale i pro města, která patří do čtvrté 

kategorie (tj. nad 30 001 a více), avšak ne na úkor malých měst, ale takovou úpravou, která 

bude znamenat přínost pro všchny velikostní kategorie. Způsob úpravy velikostní kategorie  

a koeficientů postupných přechodů bych navrhovala stejně, jak je navržen v důvodové zprávě, 

která byla vydána k návrhu změny zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní,  

ve znění pozdějších předpisů, neboť podle této úpravy by došlo k posílení středních 

velikostních kategorií a snížení diferencí mezi obcemi v příjmech na obyvatele. Současné  

a navrhované velikostní kategorie a koeficienty postupných přechodů uvádí příloha č. 4. 

Realizací změny propočtu by došlo k výraznému posílení středních velikostních kategorií  

a výsledkem by bylo dosažení trojnásobku mezi výnosem na obyvatele u hlavního města 

Prahy a nejnižším průměrným výnosem na obyvatele u malých a středních velikostních 

kategorií obcí. Tímto by byl naplněn cíl v podobě snížení diference u příjmů  

na obyvatele. 

4.2.5 Obec jako poplatník daně 

Daňový režim obcí ČR upravují příslušné daňové zákony. Obce jsou především 

poplatníkem daně z příjmů právnických osob. Tato daň představuje vazbu mezi poplatníkem  
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a příjemcem daně, protože obec daň odvede a zároveň tato daň v plné výši plyne zpět  

do jejich rozpočtu. 

Obec v některých případech je i plátcem daně, a to u daně u přidané hodnoty  

a u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a to za své zaměstnance. Z vybraných 

obcí je plátcem DPH město Klimkovice a Statutární město Opava. Statutární město Opava se 

stalo plátcem DPH k 1. 4. 2009 a město Klimkovice se stalo plátcem DPH k 1. 6. 2009. 

Z pohledu územních samosprávných celků, tj. obce a města jsou především příjemci daní než 

jejich poplatníky nebo plátci. 
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5 Závěr 

Současný vývoj ekonomiky ve světě se promítá i do české ekonomiky. Dopady 

krize na příjmy územních samospráv závisí v jednotlivých zemích např. na struktuře příjmů  

a také na tom, jak pružně jednotlivé příjmy reagují na ekonomické změny. Ekonomická recese 

se promítla i do hospodaření obcí, neboť s nižším ekonomickým výkonem se spojuje  

i nižší úroveň daňových výnosů. Vlastní daňové příjmy mají v obecních rozpočtech větší váhu 

než např. v rozpočtech krajů, proto ekonomická krize má větší negativní dopad právě  

na obecní rozpočty. Je třeba vzít v úvahu, že obnovením ekonomického růstu nemusí dojít 

k okamžitému zlepšení finanční situace, a proto je nutné uvažovat v delším časovém úseku. 

Současný model rozpočtového určení daní znevýhodňuje středně velké obce, jak 

vyplývá z analýzy celkových daňových příjmů a příjmů na obyvatele. I když je třeba vzít 

v úvahu skutečnost, že obce by neměly být závislé jen na příjmech, které získávají 

prostřednictvím sdílených daní, ale měly by samy vynaložit úsilí k získání příjmů do obecních 

rozpočtů. Sdílené daně by tak měly být územně rovnoměrně rozdělené a jejich smyslem by 

mělo být posílení obecních rozpočtů. Podle analýzy daňových příjmů v jednotlivých letech  

i podle analýzy daňového příjmu na obyvatele je potřeba změnit, resp. upravit dosud platný 

model sdílených daní takovým způsobem, který bude přijatelný pro všechny nebo který 

povede k odstranění nerovnoměrností, které tento současný model přináší. Tyto požadavky 

jsou očekávány od nového systému rozpočtového určení daní. Zároveň se očekává, že nový 

systém odstraní, resp. sníží rozdíly u příjmů na obyvatele mezi obcemi a posílí příjmové 

základny obcí. 

Do obecních rozpočtů plynou také svěřené daně, místní a správní poplatky. Výše 

místních poplatků se v jednotlivých obcích může lišit podle množství vybíraných poplatků. 

Správní poplatky ovlivňuje počet úkonů, které byly provedeny za dané období a za které  

se správní poplatky vybírají. Jejich výnos je však v porovnání se sdílenými daněmi, jak bylo 

naznačeno v analýze ve vybraných obcích ČR, nízký. 

Rozpočtové určení daní bývá často předmětem odborných diskuzí, a to především 

v oblasti nastavení velikostních kategorií obcí. S kritikou se setkává i výše daňového výnosu, 

který plyne do obecních rozpočtů. Zároveň je velmi obtížné najít vhodný model, který  

by vyhovoval všem obcím v ČR. 
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Seznam zkratek 

apod. a podobně 

a.s. akciová společnost 

ČR Česká republika 

DHM Dlouhodobý hmotný majetek 

DPH Daň z přidané hodnoty 

DzPFO Daň z příjmů fyzických osob 

DzPPO Daň z příjmů právnických osob 

EU Evropská unie 

FÚ Finanční úřad 

ha hektar 

Kč Korun českých 

km kilometr 

MF ČR Ministerstvo financí České republiky 

MHD Městská hromadná doprava 

mil. milion 

např. například 

odst. odstavec 

písm. písmene 

popř. popřípadě 

r. rok 

resp. respektive 

RUD rozpočtové určení daní 

Sb. Sbírky 

s. r. o Společnost s ručením omezeným 

tis. tisíc 

tj. to je (st) 

tzn. to znamená 

tzv. tak zvaný 

ÚSC Územní samosprávný celek 

ZD Základ daně 
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