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1 Úvod 
 

 

Hospodaření základních územních samosprávných celků a jejich financování patří 

k důležitým tématům veřejné ekonomiky a veřejných financí. Vzhledem k tomu, že všichni 

jsme občané určité obce či města, se dá říci, že tato problematika se dotýká i každého z nás. 

Každý občan využívá určité veřejné statky a očekává, že státní správa a samospráva bude 

fungovat co nejlépe, co nejrychleji a co nejefektivněji.  K tomu je samozřejmě nezbytně 

nutné, aby byly pro tyto cíle zajištěny dostatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu. 

V rámci hospodaření obcí mají jedno z nejdůležitějších postavení z hlediska objemu 

finančních prostředků právě daňové příjmy. 

Téma daňové příjmy vybraných obcí bylo zvoleno především z důvodu mé dlouholeté 

praxe ve státní správě a to jako správce daně na finančním úřadě, kde mimo jiných povinností 

patří do mé pracovní náplně realizace převodů výnosů daní oprávněným příjemcům – obcím. 

To umožňuje popsat danou problematiku nejen z pohledu příjemců daňových příjmů, tedy 

obcí, ale i z pohledu jiného, z pohledu správy daní. V práci bude přiblíženo, jak proces 

převádění výnosů oprávněným příjemcům v průběhu kalendářního roku probíhá v realitě a 

jaké problémy v souvislosti s touto problematikou v praxi často nastávají. Co vlastně 

představují tyto prostředky, které jsou obcím převáděny a jak celý proces funguje v praxi. 

Dále bude uvedeno, jakým způsobem jsou stanovena kritéria, která určují, kolik prostředků ze 

státního rozpočtu konkrétní obec obdrží. 

První kapitola této práce s názvem „Základní pravidla hospodaření obcí“ bude 

věnována vymezení obcí, popisu obecních orgánů působících v obcích a jejich základních 

kompetencí. Dále je pojednáno o hospodaření obcí.  V kapitole je popsán průběh celého 

rozpočtového procesu s uvedením základních pravidel, kterými se musí při sestavení rozpočtu 

řídit zastupitelstvo obce. Rovněž jsou zde uvedeny jednotlivé položky, ze kterých se obvykle 

rozpočet obcí skládá a to na příjmové i výdajové straně. 

V kapitole „Analýza daňových příjmů vybraných obcí“ bude uvedeno, které daňové 

příjmy jsou součástí příjmů obcí a jaký jejich podíl náleží jednotlivým obcím ze státního 

rozpočtu. Analýza daňových příjmů bude provedena u šesti vybraných obcí, které budou 

v této kapitole stručně popsány. Vzhledem k tomu, že nebudou srovnávány veškeré daňové 

příjmy obcí, bude zde uveden výčet daňových příjmů, které budou předmětem analýzy, 

z jakých daní tyto přerozdělované finanční prostředky pocházejí a jakým způsobem probíhá 
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následně přerozdělení financí. Rovněž bude zmíněn právní rámec, na základě kterého probíhá 

přerozdělování prostředků ze státního rozpočtu.  

V poslední části nazvané „Zhodnocení vývoje jednotlivých daňových příjmů 

vybraných obcí“ bude provedeno srovnání daňových příjmů podle jednotlivých daní. Bude 

shrnuto, jaký význam z hlediska objemu finančních prostředků mají tyto jednotlivé daňové 

příjmy v příjmech rozpočtu obcí, jak se tyto částky mění a vyvíjejí v průběhu sledovaných let. 

Jaké skutečnosti mohou mít vliv na výši daňových příjmů převáděných obcím a jak mohou 

samy obce výši těchto daňových výnosů ovlivnit. Součástí této kapitoly je i srovnání vývoje 

těchto daňových příjmů ve sledovaném období, tzn. v letech 2006 až  2010 a to souhrnně za 

všechny analyzované daňové příjmy u vybraných obcí.  

Z výše uvedeného by mělo vyplynout, jakou roli v daňových příjmech obcí hrají 

jednotlivé sledované daňové příjmy. Které z těchto daňových příjmů jsou pro financování 

činnosti obce zásadní a které naopak zanedbatelné a zda a jakým způsobem mohou samy obce 

tyto daňové příjmy ovlivnit.  

Cílem této práce je analýza vybraných daňových příjmů u náhodně vybraného vzorku 

obcí v průběhu pěti let, zhodnocení vývoje těchto příjmů ve sledovaném období a dále popis 

alespoň některých faktorů, které mohou mít na výši vybraných daňových příjmů obcí vliv. 

Metody, které byly zvoleny za účelem dosažení stanoveného cíle, jsou deskripce, 

analýza a komparace.   

 

Údaje a použité zdroje vycházejí z legislativy platné k 1.1.2012. 
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2 Základní pravidla hospodaření obcí 
 

2.1.1 Obec a její orgány 

Pravidla upravující základní zásady vzniku a činnosti územních samosprávných celků 

jsou podrobně popsány v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Zákon o obcích mimo jiné 

charakterizuje obec, orgány obce a vymezuje některé níže uvedené skutečnosti. 

Obce jsou veřejnoprávní korporace a tvoří základní územní samosprávný celek státu. 

Území obce je vymezeno hranicí obce. Obce mají právní subjektivitu, ve vztazích vystupují 

vlastním jménem, mohou vlastnit majetek a hospodařit s ním. Obce pečují o všestranný 

rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

Obce vykonávají samostatnou působnost (samosprávu) a činnosti, které na ně přenesl 

stát (přenesenou působnost). Samostatná působnost je u všech obcí stejná, ve výkonu 

přenesené působnosti jsou odlišnosti podle přeneseného výkonu státní správy.  

Obec spravuje zastupitelstvo obce, které je voleno občany obce. Počet členů 

zastupitelstva se odvíjí od počtu obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se konají volby, a 

jejich počet může být od 5 do 55. Zastupitelstvo obce rozhoduje o záležitostech spadajících do 

samostatné působnosti obce a o některých majetkoprávních úkonech.  

Rada obce je výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti a odpovídá ze své 

činnosti zastupitelstvu obce. Tvoří ji starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové 

z řad zastupitelstva obce. Počet členů rady je lichý a činí nejméně 5 a nejvíce 11 členů.  Rada 

obce se nevolí v obcích, kde je počet zastupitelů do 15 členů, v tomto případě vykonává 

pravomoc rady starosta obce.  

Starosta zastupuje obec navenek, do funkce je volen zastupitelstvem obce z řad 

zastupitelů, stejně jako místostarosta. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce.  

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

úřadu (je-li tato funkce zřízena) a zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu. V čele 

obecního úřadu je starosta. Obecní úřad se člení na odbory a oddělení. 

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

Povinně vždy musí zřídit finanční výbor a kontrolní výbor, výbor pro národnostní menšiny 
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v případě, že alespoň 10% obyvatel obce se hlásí k jiné národnosti než české. Předsedou 

výboru je vždy člen zastupitelstva a výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.  

Rada obce může zřizovat komise, které plní funkci iniciativního a poradního orgánu. 

Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě obce, a jde-li o výkon přenesené působnosti na 

svěřeném úseku, odpovídají starostovi obce. 

 

2.1.2 Hospodaření obce 
 

Všechny obce hospodaří s přidělenými veřejnými prostředky, a proto je činnost obcí a 

pravidla jejich hospodaření podrobně upraveno v zákonech.  

Základní právní rámec pro hospodaření obcí tvoří zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento zákon věcně vymezuje pojmy jako 

rozpočet, příjmy a výdaje rozpočtu, popisuje zásady rozpočtového procesu a pravidla, kterými 

se musí řídit zastupitelstvo obcí při sestavování obecních rozpočtů. Zároveň popisuje situace, 

kdy dojde k porušení rozpočtových pravidel a uvádí možné sankce při tomto deliktu. 

V zákoně je rovněž uvedeno, jaké organizace může územní samosprávný celek zřizovat či 

zakládat, případně měnit a rušit.  

Hlavní povinností z hlediska hospodaření všech obcí je sestavení rozpočtu. Rozpočet 

obce je finančním plánem obce a sestavuje se na rozpočtový rok, který je shodný s rokem 

kalendářním. Je to určitý přehled každoročně se opakujících příjmů a výdajů. Při sestavování 

rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu, což je pomocný nástroj obce pro střednědobé 

finanční plánování rozvoje hospodářství obce. Rozpočtový výhled se sestavuje zpravidla na 2 

– 5 let po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. I tento rozpočtový výhled by měl být 

pravidelně v ročních intervalech aktualizován v návaznosti na nově známé informace týkající 

se příjmů či výdajů obce v budoucím období. 

 Rozpočet se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný (tzn., příjmy se rovnají výdajům). 

Tato vyrovnanost se sleduje vždy z hlediska příjmů a výdajů příslušného roku. Pokud dojde 

ke schválení schodkového rozpočtu, musí být tento schodek uhrazen z finančních prostředků 

minulých let (tzn. z minulých přebytků) nebo musí být zajištěno pokrytí schodku půjčkou, 

úvěrem či jiným návratným zdrojem. V případě schválení přebytkového rozpočtu jsou příjmy 

daného roku určeny k využití v následujících letech.  
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V rámci svého hospodaření obce mohou zřizovat peněžní fondy, které mohou být 

účelové nebo bez účelového určení. V případě jejich využití se příjmy a výdaje fondu stávají 

součástí rozpočtu obce. Obce obvykle zakládají sociální fond, který je určen pro zaměstnance 

obecního úřadu, a fond rezerv a rozvoje, na který se obvykle ukládají přebytky hospodaření 

běžného roku. Cílem fondu rezerv a rozvoje je shromáždění zdrojů na větší investice 

v budoucnu či jako rezerva hospodaření.  

 

2.1.3 Rozpočtový proces 

Rozpočtový proces má několik fází a rozpočet obce se zpracovává v třídění podle 

rozpočtové skladby stanovené vyhláškou Ministerstva financí.  

Při sestavování rozpočtu je nutné dodržet rozpočtové zásady, ke kterým patří: 

- zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu    

- zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu                                                                                                   

- zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu 

- zásada dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu 

- zásada efektivnosti, hospodárnosti a účinnosti použití rozpočtových prostředků  

- zásada publicity 
1
 

Prvním krokem je sestavení návrhu rozpočtu. Obvykle se sestavuje na základě 

rozpočtu předchozího roku s tím, že jsou zohledněny veškeré potřebné změny, nové 

skutečnosti, očekávaný vývoj a podobně. Návrh rozpočtu musí být před jeho projednáním 

nejméně po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce obce a v elektronické podobě způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Ke schválení může být zastupitelstvu předloženo i několik 

verzí rozpočtu, schválena ovšem může být pouze jedna alternativa rozpočtu a to nadpoloviční 

většinou všech zastupitelů. 

Pokud dojde k situaci, že není rozpočet schválen před zahájením rozpočtového roku, 

obec hospodaří podle rozpočtového provizoria, které rovněž musí být schváleno 

zastupitelstvem obce. Obvykle se jako rozpočtové provizorium používá hospodaření podle 

rozpočtu předcházejícího roku s tím, že se měsíčně čerpá jedna dvanáctina rozpočtu minulého 

roku. V praxi je rozpočtové provizorium využíváno často vzhledem ke skutečnosti, že obce 

                                                 
1 PEKOVÁ, J, Veřejné finance – úvod do problematiky 
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před zahájením rozpočtového roku nemají dostatek informací o velikosti dotací z jiných 

rozpočtů a často nejsou známy ani výsledky hospodaření za příslušný rok. 

Po schválení rozpočtu je proveden rozpis rozpočtu, což je podrobné rozčlenění 

příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby na jednotlivé položky a paragrafy.  Obec musí 

hospodařit v souladu s tímto schváleným rozpočtem a provádět kontrolu svého hospodaření 

po celý rozpočtový rok. Jedná se o plnění rozpočtu, které je průběžně sledováno. Jedním 

z kontrolních opatření, je povinnost pravidelně měsíčně předkládat Ministerstvu financí 

zprávy o svém hospodaření formou stanoveného výkazu. Z důvodu zákonem vymezených 

situací je možné i po schválení rozpočtu v něm provést změny, které se provádějí 

rozpočtovými opatřeními a opět musí být schváleny zastupitelstvem obce. 

Po skončení rozpočtového roku se provádí kontrola rozpočtu, kdy se údaje o 

hospodaření obce zpracovávají do závěrečného účtu, který musí před schválením být rovněž 

zveřejněn za stejných podmínek jako návrh rozpočtu obce. Každá obec má povinnost nechat 

si každoročně přezkoumat hospodaření za příslušný rozpočtový rok, které u obcí provádí 

krajský úřad nebo auditor. Závěrečný účet musí být projednán zastupitelstvem do 30.června 

následujícího roku.   

Obcím jsou poskytovány prostředky z jiných veřejných rozpočtů, které jsou určeny 

pro konkrétní účelové použití a se stanovením možné doby využití. Pokud obec některou ze 

stanovených podmínek nedodrží, dojde k porušení rozpočtové kázně, obec musí neoprávněně 

použité prostředky vrátit a zároveň musí uhradit zákonem stanovenou sankci. 

Nejpoužívanější metodou sestavování rozpočtu je přírůstková metoda, která vychází 

z rozpočtu předcházejícího roku, a jednotlivé položky se upravují o určitou procentní část. 

V těchto úpravách se projeví inflace, skutečné čerpání rozpočtu a poptávka po příslušné 

službě, předpokládané změny v počtu obyvatel obce, a podobně. Pozitivum této metody 

spočívá v jednoduchosti zpracování, negativem je určitá setrvačnost rozpočtu a neochota 

provádět změny, hůře se prověřuje, zda jsou služby poskytovány efektivně a zda se při 

poskytování služeb zohledňují veškeré měnící se podmínky.  
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Další metody sestavení rozpočtu jsou například:  

Metoda nulové základny – rozpočet se sestavuje zcela od počátku od nuly. Je to velice 

náročná metoda, používá se při sestavení prvního rozpočtu nově vzniklého celku. Výhodou je 

důkladné posouzení příslušných výdajů.  

Programové rozpočtování – rozpočet vychází ze stanovených cílů pro běžnou i kapitálovou 

část rozpočtu. 

Výkonové rozpočtování – sleduje se účelové hledisko, je vhodnější tento typ rozpočtování 

spojit s rozpočtováním programovým. 

 

2.1.4 Přehled příjmů obcí  

 Obce mohou dosahovat příjmů různými způsoby - mohou mít příjmy z vlastního 

majetku (pronájmů a prodejů), z vlastní hospodářské činnosti, z místních poplatků, z výnosů 

daní, z dotací, ze správní činnosti, z přijatých darů a příspěvků a podobně.  

Příjmy územních samosprávných celků dělíme podle druhového hlediska třídění do 

čtyř tříd: příjmy daňové, příjmy nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery (dotace).  

Podle kritéria návratnosti je možné příjmy rozdělit na návratné a nenávratné.  

 

2.1.5 Daňové příjmy 

 Vzhledem ke skutečnosti, že podrobně budou daňové příjmy rozepsány ve třetí 

kapitole bakalářské práce, nebudou v tomto oddíle úzce specifikovány, bude pouze uveden 

jejich stručný přehled. 

Daňové příjmy obcí patří mezi nejdůležitější zdroje rozpočtu a objemově tvoří 

významný podíl na příjmech obcí. Výnosy z daní poskytované obcím ze státního rozpočtu 

dělíme do dvou skupin – daně svěřené, kdy celý výnos z této daně je určen obci (např. daň 

z nemovitostí) a daně sdílené, u kterých je výnos z daně rozdělen určitým stanoveným 

podílem mezi státní rozpočet, rozpočty krajů a rozpočty obcí. 

Daňové příjmy obcí představují u daně z nemovitostí nacházejících se na území dané 

obce a daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je sama obec, celý výnos této daně. 

Určitý zákonem stanovený procentní podíl pak obdrží obec z celostátního výnosu daně 

z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
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činnosti a funkčních požitků, daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou podle zvláštní 

sazby daně a daně z příjmů právnických osob.  

Mezi daňové příjmy rovněž řadíme příjmy z poplatků, které členíme na poplatky 

místní, poplatky správní a poplatky spojené s životním prostředím.  

Místní poplatky mají fakultativní charakter a o jejich výši mohou obce rozhodovat 

samy obecně závaznou vyhláškou (dle zákona o místních poplatcích
2
), zákon pouze omezuje 

maximální výši těchto poplatků. Vybrané poplatky mohou být použity na financování 

místních veřejných statků. 

Druhy místních poplatků obcí: 

• poplatky ze psů 

• poplatky za lázeňský pobyt 

• poplatky za užívání veřejného prostranství 

• poplatky ze vstupného 

• poplatky z ubytovací kapacity 

• poplatky za povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 

• poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj 

• poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu 

• poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu či kanalizace.  

Správní poplatky obce vybírají při výkonu přenesené působnosti (dle zákona o 

správních poplatcích
3
), například za ověření podpisu či listiny, za vydání stavebního povolení 

ke stavbě rodinného domu nebo poplatek za vydání živnostenského oprávnění. Poplatky za 

znečištění životního prostředí jsou zčásti příjmem Státního fondu životního prostředí a jen 

určitá část s vazbou na území dané obce je příjmem rozpočtu obce. Patří sem například 

poplatky za povolené vypouštění odpadních vod, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za 

uložení odpadů a další.   

                                                 
2 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
3
 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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2.1.6 Nedaňové příjmy  

Jako nedaňové příjmy můžeme označit uživatelské poplatky vznikající z vlastní 

hospodářské činnosti obce a sloužící k částečné úhradě služeb poskytovaných obcí občanům. 

Patří zde zejména příjmy z pronájmů majetku, příjmy od organizací zřízených a založených 

obcí, dary a příspěvky, platby za vodné a stočné, apod. Do této třídy zahrnujeme rovněž 

příjmy z prodeje krátkodobého majetku. 

  

2.1.7  Kapitálové příjmy 

Mezi kapitálové příjmy se zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (například 

z prodeje nemovitostí, akcií, majetkových podílů a další).  Většinou se jedná o jednorázové 

příjmy, které se pravidelně neopakují. 

 

2.1.8  Transferové příjmy 

Přijaté dotace tvoří spolu s daňovými příjmy největší podíl na celkových příjmech 

rozpočtů obcí.  

Dotace neboli transfery jsou obcím poskytovány z jiných veřejných rozpočtů: 

 - ze státního rozpočtu 

 - ze státních fondů 

 - z rozpočtu krajů  

 - z fondů Evropské unie. 

 Dotace podle účelu, na který jsou určeny, dělíme na dotace investiční (určeny 

převážně na pořízení dlouhodobého majetku) a dotace neinvestiční (např. na různé programy 

rozvoje).  

Dotace dále rozdělujeme na nárokové, kdy obec má na dotaci automaticky nárok při 

splnění určitých kritérií, aniž by o dotaci musela žádat, a na nenárokové, o které musí obec 

žádat v rámci určitého dotačního programu. 
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Mezi nárokové dotace se řadí 

- příspěvek na školství (podle počtu žáků škol pro obce, které jsou zřizovateli 

mateřských a základních škol)  

- dotace na vybraná zdravotnická zařízení (obcím, které zřizují např. jesle)  

- dotace na výkon státní správy (pro všechny obce, dotace jsou určeny na příslušné 

činnosti podle počtu obyvatel, pro který je daná činnost vykonávána)  

- dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených obcím z okresních úřadů (podle 

činnosti, která byla na danou obec převedena z okresního úřadu).  

 

Nenárokové dotace jsou obcím poskytovány v rámci vymezených programů, 

například: Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, Program 

obnovy venkova, Systém podpory rozvoje průmyslových zón, Program podpory českých 

divadel, Programy podpory cestovního ruchu a mnoho dalších. Tyto dotace jsou vyhlašovány 

jako dotační programy různými ministerstvy, státními fondy a podobně, které zároveň 

stanovují podmínky pro získání těchto dotací. Častou podmínkou získání dotací je určitá 

kvalita hospodaření obce a velikost dluhové služby obce. 

  

2.1.9 Výdaje obcí 

Obce mohou v rámci svého rozpočtu financovat téměř vše, co jim dovolí příjmy 

rozpočtu a zároveň musí financovat činnosti, které jim ukládá zákon.  Z rozpočtu obce se tedy 

hradí zejména závazky vyplývající z plnění povinností uložených zákony; výdaje na vlastní 

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

rozvoj; dále výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem; 

závazky z uzavřených smluvních vztahů; úhrada splátek úvěrů a půjček včetně úroků a další 

výdaje například na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti; dary a 

příspěvky na sociální a humanitární účely. 

Určité omezení výdajů obcí se týká oblasti odměňování zastupitelů a zaměstnanců 

obce, dále oblasti poskytování veřejné podpory určitým subjektům, oblasti poskytování dotací 

politickým stranám a ručení za závazky fyzických a právnických osob (kromě zákonem 

stanovených výjimek). 
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2.1.10 Základní rozdělení výdajů 

 Obecně můžeme výdaje obcí rozdělit na běžné a kapitálové. 

 Mezi běžné výdaje patří například platy zaměstnanců, úroky, nákupy energií a služeb, 

dary, dávky, transfery, dotace neziskovým organizacím a jiným rozpočtům, příspěvky 

příspěvkovým organizacím, převody do fondů, platby daní, apod. 

Ke kapitálovým výdajům se mimo jiné řadí investiční nákupy, nákupy akcií a 

majetkových podílů, investiční transfery obyvatelstvu, obcím a jiným organizacím. 

Kapitálové výdaje u obcí v ČR tvoří přibližně jednu třetinu celkových výdajů. 

 

2.1.11  Odvětvové třídění výdajů 

Výdaje obcí se člení podle odvětvového hlediska rozpočtové skladby do šesti skupin: 

1. Skupina: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství (obhospodařování obecních lesů, 

půdního fondu apod. ve vlastnictví obce) 

2. Skupina: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (provoz veřejné dopravy, vodovody, 

kanalizace a čističky odpadních vod, výstavba a údržba komunikací, chodníků, veřejných 

prostranství, podpora rozvoje podnikání, sběr surovin) 

3. Skupina: Služby pro obyvatelstvo (financování školství – základní a mateřské školy, 

kultury – divadla, knihovny, muzea, ochrana památek, tělovýchovy a zájmových organizací, 

zdravotnictví – zřizování jeslí, komunálních služeb, bydlení v majetku obce, životní prostředí 

– nakládání s odpady, péče o přírodu) 

4. Skupina: Sociální věci a politika zaměstnanosti (dávky sociálního zabezpečení, zřizování 

domovů pro seniory, domů s pečovatelskou službou) 

5. Skupina: Bezpečnost státu a právní ochrana (obecní policie, požární ochrana) 

6. Skupina: všeobecná veřejná správa a služby (zastupitelské orgány, obecní úřad)  

 Další podrobnější dělení skupin je na oddíly, pododdíly a paragrafy s použitím 

čtyřmístných číselných kódů. 
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2.1.12 Zadluženost obcí 

Pokud mluvíme o hospodaření obcí, je nutné se zmínit i o zadluženosti obcí, protože 

dluhy obcí jsou součástí veřejného dluhu státu, který je jedním ze sledovaných kritérií EU. 

Rozpočty obcí by měly být vyrovnané, v praxi tomu tak často není a častým jevem je 

schvalování schodkových rozpočtů.  Pokud je možné pokrýt rozpočtový deficit z prostředků 

předcházejících let, z hlediska hospodaření obcí zde nevzniká problém. Ten nastává 

v okamžiku, kdy obec k pokrytí schodku musí využít zápůjční finanční zdroje, které 

znamenají zadlužování obcí. Obce mohou k financování svých potřeb využít jakýkoli úvěrový 

instrument (klasický úvěr, kontokorent, hypotéku a další).  

Vzhledem k tomu, že stát nemá přímý nástroj, aby mohl korigovat používání 

zápůjčních prostředků obcemi, byl do r. 2008 používán nepřímý nástroj, který byl využíván 

při poskytování dotací – ukazatel dluhové služby. Tento ukazatel se vyjadřoval v procentech 

jako poměr celkových nákladů na dluhovou službu (veškeré splátky jistin včetně souvisejících 

úroků) k celkovým příjmům obce po konsolidaci – to vše v příslušném rozpočtovém roce. 

Tento ukazatel byl pro určité nedostatky usnesením vlády zrušen a nahrazen institutem - 

monitoring hospodaření obcí.  

Monitoring se zakládá na sledování celkem 18 ukazatelů (informativní a monitorující 

ukazatele), které se za příslušný rok vyhodnocují. Sledují se údaje k 31.12. příslušného roku 

po provedení všech zápisů. Tím se zjišťuje ukazatel celkové likvidity obce a podíl cizích 

zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům. Pokud zjištěný výsledek 

likvidity je v intervalu od nuly do jedné a počet cizích zdrojů vyšší než 25 %, je obec 

oslovena dopisem ministra financí s žádostí o zdůvodnění neuspokojivého stavu, obcím 

s vážnými problémy je nabídnuta pomoc s řešením potíží. O výsledku monitoringu obcí 

informuje ministerstvo financí následně vládu ČR. 
4
 

 

 

                                                 
4 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_monitoring_hospodareni_obci.html 
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3 Analýza daňových příjmů vybraných obcí 

 

3.1.1  Daňové příjmy obcí 

Daňové příjmy obcí tvoří podstatnou část příjmů rozpočtu obcí. V podmínkách ČR se 

udává průměrný podíl na příjmech ve výši 58 %.
5
  

Výše daňových příjmů je od roku 2001 určena samostatným zákonem o rozpočtovém 

určení daní.
6
 Daňové příjmy obcí, jejich struktura, tzn. určení, z jakých daňových výnosů 

obce obdrží určitý podíl ze státního rozpočtu a nakonec i to, jak velký tento podíl pro 

jednotlivé obce bude, se v průběhu let mnohokrát měnily v závislosti na tom, jak se měnil 

zákon, který určuje kritéria přerozdělení finančních prostředků ze státního rozpočtu.  

Jedna z posledních novel tohoto zákona zavedla s účinností od 1.1.2008 další kritéria 

přerozdělování daní a odstranila skokové rozdíly v přechodech mezi velikostními kategoriemi 

obcí zavedením tzv. koeficientů postupných přechodů, viz tab. č 3.1.1. Tím se zmenšily 

několikanásobné rozdíly v příjmech obcí ze sdílených daní. Podle této novely má na 

přerozdělování daní vliv velikost katastrálního území obce (bere se poměr celkové výměry 

obce k celkové výměře všech obcí v procentech a násobí se koeficientem), prostý počet 

obyvatel obce (opět v poměru k celkovému počtu obyvatel všech obcí v procentech násobeno 

koeficientem) a kritérium postupných přechodů, které má rozhodující váhu a zvyšuje se 

s velikostí obce (uvedeno v příloze č. 2 zákona o RUD).  Před schválením této změny vznikal 

v praxi často problém, že nárůst počtu obyvatel obce třeba jen o jednoho, znamenal výrazné 

navýšení daňových příjmů obce a to samozřejmě vedlo ke snaze obcí obyvatele si vzájemně 

přetahovat.
7
 Tato novela měla zásadní význam i z hlediska výše daňových příjmů obcí, 

protože zavedla zvýšení procentuální výše daňových příjmů sdílených daní z 20,59 % na 21,4 

% pro obce. 

 

 

                                                 
5 TOMÁNEK, P, Hospodaření krajů a obcí (online) 
6  Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům, ve 

znění pozdějších přepisů 
7  PEKOVÁ, J, Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR 
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Tabulka č. 3.1.1 – koeficienty postupných přechodů 

Obce s počtem obyvatel   

od – do obyvatel 

Koeficienty 

postupných 

přechodů 

Násobek postupných přechodů 

 0 - 300 1,0000 1,0000 x počet 

obyvatel obce 

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

obyvatel obce přesahujících 300 

5 001 – 30 000 1,3872 5 300,8 + 1,3872 x počet obyvatel 

z počtu obyvatel obce přesahujících  

5 000 

30 001 – a více 1,7629 39 980,8 + 1,7629 x počet obyvatel 

z počtu obyvatel obce přesahujících  

30 000 
 Zdroj: příloha č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 

 

S účinností od 1.1.2012 došlo ke změně procentuální výše daňových příjmů obcí u 

daně z přidané hodnoty – snížil se výnos této daně z 21,4 % na 19,93 %. Důvodem této změny 

je novelizace zákona o DPH, která zavedla s účinností od 1.1.2012 zvýšení snížené sazby 

DPH z 10 % na 14 % a daňový výnos z tohoto zvýšení má směřovat na zavedení důchodové 

reformy v ČR.
 8

 

 

Podle platného znění zákona o RUD se převádí do rozpočtu obcí:  

• 100 % výnosu daně z nemovitostí nacházejících se na území dané obce 

 • 100 % výnosu daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je sama obec 

 • podíl na 19,93 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty  

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

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků odváděné zaměstnavatelem 

jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů   

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

fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, s výjimkou výnosů 

uvedených pod písmenem c)  

                                                 
8 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
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• podíl na 21,4 % z 60 % celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d) 

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

s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a výnosů daně z příjmů právnických osob, 

kdy poplatníkem je kraj 

• 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných, 

které mají bydliště na území dané obce ke dni splatnosti daně a výnosu daně z příjmů 

fyzických osob (běžné i dodatečné daňové povinnosti), které měly na území obce 

bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost 

vztahuje, s výjimkou DPS a DZČ 

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

osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dle přepočteného počtu zaměstnanců na 

území obce, s výjimkou DPS 

Schéma rozpočtového určení daní je graficky znázorněno v příloze č. 1. 

 

3.1.2 Převody výnosů daní z pohledu správce daně 

Převody výnosů daní realizuje správce daně podle místní příslušnosti obce dle zákona 

o RUD a v souladu s daňovým řádem.
9
  Správce daně převádí výnosy oprávněným příjemcům 

(obcím) zpravidla dvakrát měsíčně, je-li částka k převodu vyšší než 500,- Kč (výjimku tvoří 

poslední převody v kalendářním roce, kdy se převede i nižší částka). Částky určené k převodu 

obcím jsou rozdílem mezi daňovým příjmem příjemce (obce) a částí daňového příjmu již obci 

převedenou od počátku rozpočtového roku. Celostátním hrubým výnosem daně jsou peněžní 

prostředky vybrané v průběhu rozpočtového roku správcem daně, snížené o vrácené 

prostředky. Prostředky z celostátního hrubého výnosu daní jsou sdílené se státním rozpočtem 

a jsou převáděny do rozpočtů krajů a obcí ve výši stanoveného procentního podílu. Výnosem 

daně se rozumí část hrubého výnosu daně zaevidovaná na splatnou daňovou povinnost. 

                                                 
9  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších přepisů 
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Převody výnosů daní se uskutečňují podle koeficientů pro převody, které jsou 

každoročně publikovány ve vyhlášce ministerstva financí s účinností od 1. září kalendářního 

roku. Správce daně tyto koeficienty následně zpracuje v automatizovaném systému (ADIS).   

Převody výnosů jsou realizovány tak, že nejprve se porovná momentální výše celostátního 

hrubého výnosu daně s částkou celostátního hrubého výnosu daně, ze které byl naposledy 

vypočítáván nárok obcí a krajů. Pokud dojde k nárůstu celostátního hrubého výnosu daně, 

vypočtou se z přírůstku tohoto výnosu nároky jednotlivých obcí a krajů a ty jsou převáděny 

do jejich rozpočtů. Jestliže je ale sumární stav na příjmových účtech nižší než předchozí 

sdělená částka (přírůstek je záporný), nelze žádné prostředky převést. Tato situace nastává 

v případech, kdy je vyšší objem vratek daně a nadměrných odpočtů DPH než objem vybrané 

daně. Tento případ nastává u daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob 

podávajících přiznání a daně z příjmů právnických osob. V posledních letech byl tento trend 

zaznamenán i u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 

v důsledku změn v počtu zaměstnanců v obci. 

Největším problémem z tohoto hlediska je daň z příjmů fyzických osob podávajících 

přiznání, kde propad příjmů obcí v důsledku vrácených přeplatků dosahuje takové výše, že 

může dojít k situaci, že obci nevznikne nárok na výnos z této daně ani do konce příslušného 

kalendářního roku. Aby alespoň částečně byla přeplacenost obcí minimalizována, vydalo 

MFČR v posledních letech pokyn
10

, aby správci daně neprováděli převody výnosů daně 

z příjmů fyzických osob obcím na začátku měsíce dubna. V tomto měsíci dochází k realizaci 

vratek daňových přeplatků na dani z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, to vede ke 

vzniku záporného salda a dochází k přeplacení obcí – viz příloha č. 2. Jak vyplývá z uvedené 

přílohy pokles daňových příjmů v dubnu je opravdu razantní a inkaso daně se dostává do 

výrazně záporných částek. V případě vzniku přeplacenosti obce na určitém výnosovém druhu 

příjmu, musí správce daně provést kompenzaci přeplacení, převést finanční prostředky z 

jiného výnosového druhu příjmu dané obce a tím přeplacení vyrovnat. Platí zásada, že na 

konci roku by na těchto druzích příjmů neměla být přeplacená žádná obec.  

 

                                                 
10  http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_13103.html?year=2011 
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3.1.3 Výběr daňových příjmů  

 Daňové příjmy obcí jsou velmi obsáhlé téma, a proto bude srovnání daňových příjmů 

v téhle práci zaměřeno pouze na část daňových příjmů obcí a to na daňové příjmy plynoucí 

obcím z výnosů na daních z příjmů. Jedná se o daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou podle zvláštní 

sazby daně, daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných a daň z příjmů 

právnických osob včetně daně z příjmů právnických osob, kterou hradí obce. 

 Pro srovnání údajů bude vycházeno z daňových příjmů výše uvedených daní v letech 

2006 až 2010. Původní záměr zahrnout do srovnání i údaje r. 2011 nelze realizovat, protože 

tyto údaje v době zpracování práce nejsou na stránkách MFCR k dispozici. 

 

3.1.4 Výběr obcí k porovnání 

 Pro bakalářskou práci byly vybrány obce Moravskoslezského kraje spadající místní 

příslušností pod Finanční úřad ve Frýdku-Místku. Do místní příslušnosti tohoto finančního 

úřadu spadá celkem 37 obcí (včetně měst).
11

 Podle počtu obyvatel spadají tyto obce do 2. 

velikostní kategorie - do pěti tisíc obyvatel, pouze Statutární město Frýdek-Místek spadá do 

jiné velikostní kategorie (nejvyšší) – nad 30 001 obyvatel. Pro srovnání daňových příjmů obcí 

bylo vybráno celkem šest obcí takto: dvě obce s počtem obyvatel okolo tří tisíc - obec Dobrá a 

obec Palkovice, dvě obce s počtem obyvatel do dvou tisíc – obec Hukvaldy a obec Staříč a 

dvě obce s počtem obyvatel do jednoho tisíce – obec Žabeň a obec Krásná. Výběr obcí byl 

zcela náhodný a dvě obce z každé velikostní skupiny byly vybrány pro větší názornost a pro 

srovnání, zda byl vývoj výše daňových příjmů přibližně stejný u obcí s podobným počtem 

obyvatel. Jak je vidět v níže uvedené tabulce č. 3.1.4, počet obyvatel obce není v žádném 

případě konstantní hodnota a v průběhu několika let se může velice zásadně měnit. U všech 

obcí kromě obce Krásná došlo v průběhu sledovaných let k nárůstu počtu obyvatel. Nejvyšší 

přírůstek vykazuje obec Palkovice, a to nárůst o 225 obyvatel od r. 2006 do r. 2010. V obci 

Krásná došlo k poklesu za sledované období o 6 obyvatel. 

 

 

                                                 
11

 Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů 
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Tabulka č. 3.1.4 Počet obyvatel vybraných obcí  

Název obce Počet obyv. 

k 1.1.2006 

Počet obyv. 

k 1.1.2007 

Počet obyv. 

k 1.1.2008 

Počet obyv. 

k 1.1.2009 

Počet obyv. 

k 1.1.2010 

Dobrá 2975 2974 3007 3027 3039 

Palkovice 2865 2924 2981 3054 3090 

Hukvaldy 1914 1898 1887 1906 1928 

Staříč 1892 1964 1946 1954 1956 

Žabeň 615 621 636 653 670 

Krásná 666 671 665 651 660 

Zdroj: webové stránky ČSÚ – vlastní zpracování 

 

Pro srovnání daňových příjmů byly u obcí v každém roce použity údaje přepočtené na 

jednoho obyvatele z důvodu větší objektivity.  

 

3.1.5 Stručný popis vybraných obcí 

Obec Dobrá se nachází asi 5 km od Frýdku-Místku. Má rozlohu 873 ha. V obci je 

celkem 15 zaměstnanců. Obec je zřizovatelem mateřské školy, základní škola a místní 

knihovny. V obci se dále nachází, tělocvična, hřiště, dům s pečovatelskou službou, lékárna, 

služebna policie a další objekty občanské vybavenosti. Obec má vodovod a kanalizaci, je 

plynofikována, v obci je železniční zastávka. Obec je plátcem DPH. 

Obec Palkovice leží přibližně 8 km od Frýdku-Místku. Rozloha obce je 2 174 ha, je 

lemována oblastí Palkovických hůrek. V obci jsou 4 zaměstnanci zařazeni do obecního úřadu. 

V obci je základní a mateřská škola, knihovna, kino, tělocvična, hřiště a další. V obci se 

nachází i dům s pečovatelskou službou. Obec je plynofikována, má vodovod i kanalizaci. 

Obec je plátcem DPH.
 

Obec Hukvaldy leží asi 13 km od Frýdku-Místku. Má rozlohu 2 029 ha. V obci jsou 3 

zaměstnanci zařazení do obecního úřadu. Obec je zřizovatelem mateřské a základní školu, 

dále se v obci nachází knihovna, muzeum i galerie, tělocvična, hřiště a další objekty. Obec má 

také dům s pečovatelskou službou. Nejvýznamnější součástí obce je historická památka - 

zřícenina hradu Hukvaldy. Obec má vodovod i plynofikaci.  Obec je plátcem DPH. 

Obec Staříč je hornická obec na předhůří Beskyd, katastrálně sousedí s městem 

Frýdek-Místek. Má rozlohu 1 895 ha. Obec má 8 zaměstnanců. V obci se nachází základní 
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škola pro nižší stupeň, mateřská škola a obecní knihovna, u kterých je obec zřizovatelem. 

Dále se zde nachází kulturní sál, hřiště, tělocvična a další objekty občanské vybavenosti. 

V obci je i cvičná štola, která je přístupná veřejnosti. Obec má vodovod i kanalizaci, je 

plynofikována. Obec je plátcem DPH. 
 

Obec Krásná leží v horské kotlině řeky Mohelnice necelých 20 km od Frýdku-

Místku. Má rozlohu 4 412 ha. Obec má 3 zaměstnance. Na území obce se nachází dvě 

přírodní rezervace a jedna přírodní památka, do katastru obce patří i Lysá hora, což z obce 

činí oblíbený turistický cíl. V obci není základní a mateřská škola ani zdravotnické zařízení. 

Obec má vodovod a plynofikaci, ale nemá kanalizaci. Obec není plátcem DPH.
 

Obec Žabeň se nachází asi 5 km od Frýdku-Místku na území vymezeném říčními toky 

Olešná a Ostravice, má rozlohu přibližně 339 ha. Obec má 2 zaměstnance. V obci je mimo 

jiného základní škola pro nižší stupeň, mateřská škola, sportovní hřiště, stadion, knihovna, 

kostel. Obec má vodovod, kanalizaci a je plynofikována. Obec není plátcem DPH.
12 

 

3.1.6 Daňové příjmy obcí z výnosu daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a funkčních požitků 

 Daňové příjmy obcí z výnosu daně příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 

funkčních požitků plynou do rozpočtu obcí dvěma způsoby. Jednak je to podíl ve výši 21,4 % 

z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků, kterou odvádějí zaměstnavatelé jako plátci daně podle zákona o 

daních z příjmů a dále je to podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dle přepočteného počtu 

zaměstnanců na území obce. Tento počet se zjišťuje z přílohy č. 1 vyúčtování daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, které musí povinně všichni plátci 

odevzdat po skončení každého roku finančnímu úřadu. Údaje o počtu zaměstnanců v obci 

jsou z tohoto výkazu zjišťovány vždy k 1.12. předcházejícího kalendářního roku jako místo 

výkonu práce zaměstnance. Pokud jde o srovnání těchto dvou zdrojů z pohledu výše příjmů 

pro obce, je podstatně významnější daňový příjem, kdy obec dostává z celostátního hrubého 

výnosu této daně podíl 21,4 %. Oproti tomu je výnos z daně ze ZČ odvíjející se od počtu 

zaměstnanců na území příslušné obce celkem zanedbatelný.  Na druhou stranu je nutné dodat, 

                                                 
12 Zdroj webové stránky Města, obce a vesnice ČR dostupné: http://www.obce-mesta.info/ 
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že k ovlivnění první části daňových příjmů obec žádné nástroje k dispozici nemá a nemůže je 

tedy ovlivnit, ale může vhodnou motivací či podporou zaměstnavatelů nepřímo působit na 

zvýšení počtu zaměstnanců v obci. Údaje o výši daňových příjmů ze ZČ ve zveřejněných 

výkazech obcí jsou souhrnné za celou daň za závislé činnosti.  

 

Tabulka č. 3.1.6 daňové příjmy obcí – daň z příjmů FO ze ZČ (v tis. Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dobrá 1,651 1,659 1,573 1,467 1,480 

Palkovice 1,388 1,562 1,478 1,384 1,415 

Hukvaldy 1,380 1,544 1,343 1,364 1,434 

Staříč 2,082 2,335 2,163 2,065 2,042 

Žabeň 1,435 1,588 1,499 1,404 1,426 

Krásná 1,367 1,522 1,986 1,914 1,950 
Zdroj: webové stránky MFCR, úfis, aris - vlastní zpracování 

 

 Již na první pohled z uvedené tabulky jednoznačně vyplývá, že nejvyšší objem 

daňových příjmů z výnosů daně ze ZČ vykazuje v celém sledovaném období obec Staříč. 

Daňové příjmy z této daně jsou u vybraných obcí více méně vyrovnané bez větších výkyvů, 

výjimku tvoří obec Krásná, u které došlo v roce 2008 ke skokovému nárůstu příjmů daně ze 

ZČ a tento zvýšený příjem přetrval i v následujících dvou letech sledovaného období. 

Ještě názorněji tuto skutečnost zobrazuje graf č. 3.1.6. 

 

Graf č. 3.1.6 daňové příjmy obcí – daň z příjmů FO ze ZČ (v tis. Kč) 

 

Zdroj: webové stránky MFCR, úfis, aris - vlastní zpracování 
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Srovnáním prvního a posledního roku sledovaného období vychází, že u poloviny obcí 

je v posledním sledovaném roce příjem nižší, polovina ze sledovaných obcí naopak vykazuje 

příjmy vyšší. 

Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ  má v současnosti jednotnou daňovou sazbu ve 

výši 15 %, která se u zaměstnanců vypočítává z tzv. superhrubé mzdy, což je hrubá mzda 

zaměstnance, zvýšená o povinné pojistné, které je povinen za zaměstnance platit 

zaměstnavatel. Tato lineární daňová sazba byla zavedena od 1.1.2008, v předchozích letech 

byla v ČR u daně z příjmů FO progresivní daňová sazba.  

 

3.1.7 Daňové příjmy obcí z výnosu daně z příjmů fyzických osob 

samostatně výdělečně činných 

Daňové příjmy obcí z výnosu této daně, stejně jako v předešlém případě, plynou 

obcím dvěma způsoby. Jednak je to podíl sdílené daně ve výši 21,4 % z 60 % výnosu daně 

z příjmů fyzických osob SVČ a dále 30 % výnosu daně (včetně záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob  –  poplatníků provozujících podnikatelskou činnost, kteří mají trvalé bydliště 

na území dané obce k datu 31.12. daného roku. I zde platí to, co již bylo uvedeno výše, první 

zdroj výnosů ze sdílené daně obec nemá možnost ovlivnit, ale může alespoň částečně ovlivnit 

příjem 30 % výnosu daně – vhodnou politikou, zlepšováním podmínek pro podnikatele 

v obci, nabízením obecních prostor k pronájmu apod. může pozitivně působit na zvýšení 

počtu podnikajících subjektů ve své obci.  

Údaje o výši příjmů z této daně jsou ve výkazech obcí opět uvedeny sumárně za oba 

výše uvedené zdroje příjmů. Již na první pohled je patrné, že tyto daňové příjmy jsou 

podstatně nižší než daňové příjmy obcí ze ZČ. 

 

Tabulka č. 3.1.7 daňové příjmy obcí – daň FO SVČ (v tis. Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dobrá 0,454 0,493 0,464 0,251 0,273 

Palkovice 0,434 0,587 0,524 0,459 0,531 

Hukvaldy 0,178 0,198 0,362 0,128 0,084 

Staříč 0,238 0,239 0,335 0,099 0,103 

Žabeň 0,151 0,260 0,294 0,146 0,208 

Krásná 0,233 0,235 0,806 0,189 0,148 
Zdroj: webové stránky MFCR - úfis, aris - vlastní zpracování 
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 Z uvedené tabulky i grafu je vidět výrazné kolísání daňových příjmů v rozmezí let 

2007, 2008 a 2009. Naopak mezi rokem 2006 a 2007, a mezi rokem 2009 a 2010 nejsou u 

většiny obcí ve výši příjmů výrazné rozdíly. Celkově mezi prvním a posledním rokem došlo u 

čtyř obcí k poklesu příjmů, u dvou naopak k nárůstu. 

 

Graf č. 3.1.7 daňové příjmy obcí – daň FO SVČ (v tis. Kč) 

 

Zdroj: webové stránky MFCR - úfis, aris - vlastní zpracování 

     Jak bylo uvedeno výše, daň z příjmů fyzických osob má od r. 2008 jednotnou daňovou 

sazbu ve výši 15 %, která se u podnikatelů a dalších poplatníků podávajících daňové přiznání 

k dani z příjmů FO počítá ze základu daně stanoveného v souladu se zákonem o daních 

z příjmů zaokrouhleného na celé stokoruny dolů.
13

 Základ daně tvoří rozdíl mezi příjmy a 

výdaji podnikatele za dané období a následně se upravuje o různé odpočty na základ daně, 

který slouží pro výpočet daňové povinnosti. Z vypočtené konečné daňové povinnosti se 

vypočítává výše a periodicita záloh pro následující zdaňovací období. 

 

3.1.8 Daňové příjmy obcí z výnosu daně z příjmů fyzických osob 

vybíraných srážkou podle zvláštní sazby daně 

Do této kategorie daňových příjmů patří příjmy fyzických osob, kterým je při výplatě 

příjmů srážena konečná srážková daň ve výši 15 % dle § 36 zákona o daních z příjmů.  Tuto 

daň podobně jako zálohy ze závislé činnosti je povinen srazit plátce daně při výplatě příjmů a 

následně ji odvést do státního rozpočtu.  

                                                 
13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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Tabulka č. 3.1.8 daňové příjmy obcí – daň FO vybíraná srážkou (v tis. Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dobrá 0,083 0,094 0,125 0,113 0,112 

Palkovice 0,089 0,102 0,128 0,125 0,125 

Hukvaldy 0,089 0,102 0,131 0,127 0,128 

Staříč 0,089 0,102 0,130 0,127 0,127 

Žabeň 0,088 0,100 0,124 0,121 1,315 

Krásná 0,088 0,100 0,174 0,173 0,173 
Zdroj: webové stránky MFCR - úfis, aris - vlastní zpracování 

  

 Z tabulky č. 3.1.8 vyplývá, že u daně z příjmů FO vybíraných srážkou mají příjmy 

obcí z této daně velice mírně narůstající tendenci a příjmy jsou v průběhu sledovaných let 

téměř vyrovnané. Výjimku tvoří obec Žabeň, kde v posledním sledovaném roce došlo 

k výraznému nárůstu příjmů z této daně, což je názorně vidět v níže uvedeném grafu č. 3.1.3. 

Tento nárůst je ve výši několika set procent a otázkou, co je jeho příčinou. Srovnáním prvního 

a posledního roku sledovaného období vychází u všech obcí zvýšení těchto příjmů. 

 

Graf č. 3.1.8 daňové příjmy obcí – daň FO vybíraná srážkou (v tis. Kč) 

 

Zdroj: webové stránky MFCR - úfis, aris - vlastní zpracování 

 

3.1.9 Daňové příjmy obcí z výnosu daně z příjmů právnických osob 

 Daň z příjmů právnických osob má od r. 2010 sazbu 19 %. Daň se vypočítává ze 

základu daně stanoveného v souladu se zákonem o daních z příjmů zaokrouhleného na celé 

tisíce směrem dolů. Základem daně je rozdíl mezi výnosy a náklady společnosti za sledované 
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zdaňovací období, upravený o zákonem stanovené odpočty.  Z výsledné daňové povinnosti se 

následně vypočítává výše a periodicita záloh pro nadcházející zdaňovací období. 

 Daňová sazba daně z příjmů právnických osob se ve sledovaném období postupně 

snižovala celkem o 5 procentních bodů, což představuje dosti výrazné snížení daňové 

povinnosti právnických osob v poměrně krátkém časovém období. Viz tabulka č. 3.1.4. 

 

Tabulka č. 3.1.9 Vývoj sazeb daně z příjmů právnických osob 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Sazba daně 24 % 24 % 21% 20 % 19 % 

Zdroj: zákon o daních z příjmů – vlastní zpracování 

 

 Sazba daně z příjmů právnických osob má klesající tendenci (viz tabulka č. 3.1.9). 

K nejvyššímu poklesu došlo v roce 2008, kdy byla sazba daně snížena o 3 procentní body 

oproti předchozímu období. V následujících letech je pokles sazby vždy o 1 procentní bod. 

 

Tabulka č. 3.1.9 daňové příjmy obcí – daň z příjmů PO (v tis. Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dobrá 1,333 1,854 2,151 1,205 1,360 

Palkovice 1,647 1,851 2,225 1,551 1,527 

Hukvaldy 1,649 1,855 2,264 1,587 1,459 

Staříč 1,650 1,849 2,258 1,579 1,228 

Žabeň 1,596 1,823 2,153 0 1,474 

Krásná 1,573 1,811 2,964 2,164 1,909 
Zdroj: webové stránky MFCR - úfis, aris - vlastní zpracování 

 

 Daňové příjmy z výnosu daně z příjmů právnických osob vykazují ze všech 

srovnávaných daňových příjmů snad nejvyšší skokové rozdíly ve sledovaném období, 

podobně jako daň z příjmů fyzických osob SVČ. U všech vybraných obcí je patrný nárůst 

postupně v každém roce od r. 2006 do r. 2008 a poté následuje velice prudký pokles příjmů 

v r. 2009. Naopak v roce 2010 dochází u některých obcí k nárůstu příjmů z této daně a u 

některých pokračuje další pokles příjmů. Z níže uvedeného grafu vyplývá, že největší propad 

a zároveň následný nárůst daňových příjmů vykazuje obec Žabeň.  
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  Srovnáním příjmů vykázaných v r. 2006 s příjmy v r. 2010 vychází u dvou obcí (u 

nejmenší a největší obce) k nárůstu daňových příjmů a u ostatních naopak k úbytku, takže 

nelze u této daně stanovit jednoznačný výsledek vývoje sledovaného období.  

 

Graf č. 3.1.9 daňové příjmy obcí – daň z příjmů PO (v tis. Kč) 

 

Zdroj: webové stránky MFCR - úfis, aris - vlastní zpracování 

  

 Velmi zajímavý je vývoj příjmů u obce Žabeň v letech 2008, 2009 a 2010, ve kterých 

jsou velké výkyvy s tím, že v r. 2009 jsou příjmy z této daně  dokonce nulové. 

 

3.1.10 Daňové příjmy obcí z výnosu daně z příjmů právnických 

osob, kdy poplatníkem je sama obec 

Daň z příjmů právnických osob u obcí je samostatná a trochu specifická skupina 

příjmů, obce jsou plátci daně z příjmů právnických osob v zákonem stanovených případech. 

Obce patří mezi neziskové organizace a podobně se stanovuje i základ daně, včetně možnosti 

snížení základu daně o odpočty, které platí pro neziskové subjekty. Obec má zákonnou 

povinnost vždy podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně všech 

povinných příloh, ve kterém daň musí základ daně a daňovou povinnost vyčíslit, ale tuto daň 

státu následně neodvádí. Správce daně po zpracování daňového přiznání k dani z příjmů 

právnických osob provede na osobním daňovém účtu každé obce evidenční úpravu, jejímž 

výsledkem je následné vynulování daňové povinnosti. Z hlediska logiky by nemělo žádný 

význam, aby obec uhradila daň finančnímu úřadu a tato by jí následně byla celá vrácena zpět.  
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Tabulka č. 3.1.10 daňové příjmy obcí – daň z příjmů PO za obce (v tis. Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dobrá 0,101 0,128 0,100 0,186 0,056 

Palkovice 0,054 0,520 0,438 0,417 2,084 

Hukvaldy 0,401 0,527 0,671 0,607 0,593 

Staříč 1,065 2,933 2,649 0,450 0,090 

Žabeň 0 0 0,505 0,002 0 

Krásná 0,199 0,118 0,113 0,015 0,028 
Zdroj: webové stránky MFCR - úfis, aris - vlastní zpracování  

 

Jen pro upřesnění je nutno dodat, že daňové příjmy tak, jak jsou uvedené v tabulce č. 

3.1.10, skutečně odrážejí vlastní daňovou povinnost obcí u daně z příjmů právnických osob, 

kterou by bylo možno jednoduše vypočítat po vynásobení částek počtem obyvatel 

v příslušných letech. Z příjmových daní je to jediná daň s takto jednoduše vypovídací 

hodnotou. Podobnou vypovídací schopnost mají i daňové příjmy obcí z výnosu daně 

z nemovitostí, ale to je mimo téma této práce. 

 Daň z příjmů právnických osob obcí tak, jak je vyčíslena v tabulce, je u většiny obcí 

poměrně vyrovnaná, výjimku tvoří dvě obce a to Staříč a Palkovice, které vykazují ve 

sledovaném období poměrně výrazné kolísání ve výši daňových příjmů. Velice dobře je vidět 

to vidět v níže uvedeném grafu, kdy u obce Staříč dochází postupně k několikanásobnému 

nárůstu daňových příjmů v r. 2007, po kterém následuje již jen snižování příjmů. Nejprve 

mírné snížení v r. 2008, po kterém dochází v r. 2009 k dalšímu ještě výraznějšímu poklesu a 

opačnou tendenci nepřináší ani r. 2010.  Naopak je tomu u obce Palkovice, která v prvních 

čtyřech letech vykazuje v daňových příjmech přibližně vyrovnaný průběh a v posledním 

sledovaném roce dochází k výraznému skokovému nárůstu v daňových příjmech. 
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 Graf č. 3.1.10 daňové příjmy obcí – daň z příjmů PO za obce (v tis. Kč) 

 

Zdroj: webové stránky MFCR - úfis, aris - vlastní zpracování 

 Porovnáním příjmů prvního a posledního roku sledovaného období, jako v předešlých 

případech, vychází celkem malý rozdíl ve výši těchto příjmů, u jedné poloviny obcí jsou na 

konci sledovaného období příjmy nižší, u druhé poloviny mírně vyšší – mimo obec Palkovice, 

která vykazuje v posledním sledovaném roce nárůst příjmů výrazný. 

 

3.1.11 Shrnutí analýzy daňových příjmů 

V kapitole analýza daňových příjmů byly zmapovány a popsány daňové příjmy 

vybraných obcí z daňových výnosů příjmových daní v období let 2006 až 2010.  

Údaje za jednotlivé daňové příjmy byly zpracovány do tabulek a grafů pro větší 

názornost s členěním na obce a roky. Následně bylo popsáno, jaký vývoj u jednotlivých 

daňových příjmů ve sledovaných letech proběhl. Číselné údaje v tabulkách i v grafech byly 

vždy uvedeny v tisících Kč a v přepočtu na 1 obyvatele.  

U všech sledovaných příjmů bylo uvedeno, jaká je aktuální daňová sazba 

v současnosti, popřípadě jaký byl její vývoj ve sledovaném období. 

Závěrem analýzy je nutno dodat, že pokud bylo uvedeno, že došlo k mírnému nárůstu 

či poklesu daňových příjmů, nelze tuto informaci brát zcela doslovně, jelikož slovní spojení 

„mírný pokles“ či „mírný nárůst“ může mít v reálném prostředí hospodaření obce hodnotu 

řádově milionů korun a pro danou obec může mít zásadní vliv na rozpočtové příjmy 

v příslušném roce. 
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4 Zhodnocení vývoje jednotlivých daňových příjmů vybraných obcí 

 

Pro srovnání daňových příjmů bylo vybráno celkem šest obcí ve třech různých 

velikostních kategoriích, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole. Jedná se o obce Dobrá, 

Palkovice, Hukvaldy, Staříč, Žabeň a Krásná, které jsou místně příslušné Finančnímu úřadu 

ve Frýdku-Místku.  

Srovnání daňových příjmů těchto obcí bylo provedeno pouze z hlediska daňových 

výnosů u daní z příjmů, a to fyzických i právnických osob. Byly vyčísleny a popsány daňové 

výnosy vybraných obcí u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků, u daně z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných, u daně z příjmů 

fyzických osob vybíraných srážkou podle zvláštní sazby daně, u daně z příjmů právnických 

osob a u daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je sama obec.  

Na výši daňových příjmů, které jsou v daném rozpočtovém období převedeny do 

rozpočtu obcí, má vliv mnoho faktorů. Proto budou v poslední kapitole, kromě zhodnocení 

vývoje daňových příjmů vybraných obcí, zmíněny alespoň některé skutečnosti, které mohou 

mít vliv na výši daňových příjmů obcí u jednotlivých daní. 

 

4.1.1 Daňové příjmy obcí a zákon o rozpočtovém určení daní 

Hlavním faktorem ovlivňujícím výši daňových příjmů všech obcí je samotný zákon o 

rozpočtovém určení daní, který stanovuje způsoby přerozdělování daňových výnosů ze 

státního rozpočtu a určuje procentuální výši daňových příjmů pro jednotlivé obce – z tohoto 

pohledu by se dalo očekávat, že ve sledovaném období dojde k nárůstu daňových příjmů v r. 

2008, protože k datu 1.1.2008 došlo novelizací tohoto zákona k významným změnám ve 

výpočtu a ke zvýšení procentního podílu převáděných výnosů o 0,81 %. Toto zvýšení je u 

vybraných obcí jednoznačně patrné pouze u daně z  příjmů právnických osob (tabulka č. 

3.1.9) a daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (tabulka č. 

3.1.8). U daně z příjmů fyzických osob ze ZČ a daně z příjmů FO SVČ se toto nedá 

jednoznačně říci, protože u některých obcí došlo v r. 2008 ke zvýšení daňových příjmů (u 

některých dokonce k výraznému), ale u některých naopak došlo k jejich snížení. 
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4.1.2 Daňové příjmy obcí a výše daňových sazeb 

Dalším faktorem, který ovlivňuje, a to dost výrazně výši daňových příjmů obcí jsou 

daňové sazby u jednotlivých daní. U daně z příjmů fyzických osob je od r. 2008 jednotná 

lineární sazba daně ve výši 15 %, v předchozích sledovaných letech byla progresivní daňová 

sazba v rozmezí od 12 % do 32 %. Toto platí pro daň z příjmů fyzických osob ze ZČ i pro 

fyzické osoby SVČ. Vzhledem k tomu, že jednotná lineární sazba byla zavedena od 1.1.2008, 

tzn. se stejnou účinností jako změna v procentuální sazbě v zákonu o RUD, působí obě tyto 

změny na výši převáděných příjmů obcím souběžně ve stejném časovém okamžiku, ale 

s opačným účinkem. Proto i zde platí to, co již bylo uvedeno výše, že u daně z příjmů 

fyzických osob nelze jednoznačně určit závislost změny výše daňové sazby na výši daňových 

výnosů z této daně (u daně z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně se tato 

progresivita v předchozích letech neuplatňovala). 

 U daně z příjmů právnických osob se daňová sazba ve sledovaném období postupně 

snižovala, a to ze sazby 24 % v roce 2006 až po 19 % v roce 2010 (viz tabulka č. 3.1.4 ). 

Rovněž zde došlo k největšímu poklesu sazby daně v roce 2008, tzn. se stejnou účinností jako 

zvýšení výnosů daňových příjmů dle zákona o RUD. Přestože tyto dvě změny jdou svým 

účinkem de facto proti sobě, u daně z příjmů právnických osob je možné jednoznačně říci, že 

v roce 2008 došlo k výraznému zvýšení daňových příjmů z této daně u všech obcí (viz tabulka 

č. 3.1.9).  

Vzhledem k vývoji daňové sazby u této daně by se dalo očekávat, že v posledním 

sledovaném roce bude u vybraných obcí sledován pokles příjmů oproti prvnímu sledovanému 

roku. Toto však není možné jednoznačně konstatovat, protože dvě obce z šesti sledovaných 

vykázaly naopak nárůst těchto daňových příjmů. 

 

4.1.3 Zhodnocení vývoje daňových příjmů z výnosu daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 

Daňové příjmy obcí z výnosů daně z příjmů fyzických osob ze ZČ a funkčních požitků 

tvoří jeden z nejjistějších a nejvyrovnanějších daňových příjmů obcí. Jak vyplývá 

z uvedených tabulek a grafů, u této daně nejsou výrazné skokové výkyvy (viz graf č. 3.1.6). 

Na tuto skutečnost má zřejmě pozitivní vliv i to, že daň do státního rozpočtu neodvádí přímo 

poplatník, ale plátce daně (zaměstnavatel) a to pravidelně měsíčně, v případě neplnění této 
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povinnosti může dokonce být trestně stíhán. Naopak negativní u daně z příjmů ze ZČ je to, že 

poměrně rychle reaguje na krizi ekonomiky, kdy řešení finančních problémů podniků často 

končí propouštěním zaměstnanců nebo snižováním platů, což má za následek snížení odvodů 

z této daně do státního rozpočtu. Daňová sazba této daně je v současnosti lineární ve výši 15 

%, shodná pro všechny daně z příjmů fyzických osob (tedy i OSVČ).  

Ve sledovaném období došlo k několika zásadním změnám ve výpočtu konečné 

daňové povinnosti fyzických osob (jak zaměstnanců tak i OSVČ). Zatímco do r. 2007 byly 

základní odpočty (dle zákona o daních z příjmů) stanoveny formou snížení daňového základu, 

od r. 2008 novelizací tohoto zákona byly tyto odpočty zavedeny jako sleva z daně. Navíc 

došlo k zavedení institutu tzv. daňového bonusu, což znamená, že určitým poplatníkům 

s nízkým příjmem, kteří v daném měsíci dosáhnou příjmu ve výši alespoň ½ minimální mzdy, 

která v současnosti činí 8.000,- Kč,
14

 a uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované děti, o 

které si vzhledem k výši příjmu nemohou snížit daň, je vyplacen daňový bonus – vlastně 

jakási záporná daň. Tzn., že tito poplatníci nejen žádnou daň do státního rozpočtu neodvádějí, 

ale ještě jim je určitá částka vyplácena. 

Všechny vybrané obce mají ve sledovaném období poměrně vyrovnaný průběh 

z hlediska výše daňových příjmů z výnosů ze ZČ. V roce 2007 došlo u všech obcí k mírnému 

nárůstu daňových příjmů oproti r. 2006. U většiny obcí se dá vysledovat klesající tendence 

zhruba od r. 2007 do r. 2009, kromě obce Krásná, kde došlo k výraznému nárůstu těchto 

příjmů v r. 2008. Meziroční změna v období let 2009 a 2010 je minimální (viz tabulka č. 

3.1.6).  

V absolutních číslech se hodnoty daňových příjmů ze ZČ na 1 obyvatele u vybraných 

obcí pohybují v rozmezí od nejnižší částky ve výši 1.343 Kč (hodnota obce Hukvaldy v r. 

2008) až do nejvyšší částky ve výši 2.335 Kč (hodnota obce Staříč v r. 2007).   

Pokud bychom srovnali daňové příjmy z hlediska velikosti vybraných obcí, 

jednoznačně nejvyšší příjmy vykazuje v celém sledovaném období obec Staříč, což je středně 

velká obec, protože u ní v celém sledovaném období daňové příjmy ze ZČ neklesly pod 

částku 2.000 Kč na 1 obyvatele. U této obce může být výše příjmů ovlivněna počtem 

zaměstnanců v obci, jelikož se zde nachází šachty, kde stále probíhá těžba uhlí. Jinak je vývoj 

                                                 
14  Dle Ministerstva práce a sociálních věcí s účinností od 1.1.2007 dostupné http://www.mpsv.cz/cs/871 
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příjmů z výnosů daně ze ZČ u všech vybraných obcí podobný a vůbec se nedá říci, že počet 

obyvatel v tomto případě ovlivňuje výši těchto příjmů. 

Z výše uvedeného by bylo možné učinit závěr, že u většiny obcí došlo průběžně ve 

sledovaných letech ke snižování daňových příjmů z výnosu ze ZČ. Srovnáním údajů r. 2006 a 

r. 2010, což jsou roky vymezující sledované období, dostáváme výsledek, že příjmy v těchto 

dvou letech jsou (navzdory mnohým změnám) u většiny obcí téměř na stejné úrovni. Výjimku 

tvoří obec Krásná, kde je mezi r. 2006 a r. 2010 vidět výrazný nárůst daňových příjmů a to, 

z hodnoty 1.367 Kč v r. 2006 na 1.950 Kč v r. 2010 na 1 obyvatele, tzn. o částku 583 Kč. Tato 

obec se v posledních třech letech sledovaného období těsně přibližuje hranici 2.000 Kč na 1 

obyvatele. 

 

4.1.4 Zhodnocení vývoje daňových příjmů z výnosu z příjmů 

fyzických osob samostatně výdělečně činných 

Příjmy osob samostatně výdělečně činných podléhají dani z příjmů fyzických osob ve 

výši 15 %.  Tato jednotná daňová sazba platí od r. 2008.  

Na výši daňových příjmů daně z příjmů fyzických osob SVČ mají vliv převážně 

daňové zákony a to zákon o daních příjmů. Kromě změny daňové sazby a změny ve způsobu 

odpočtu základních slev (jak bylo uvedeno výše u daně z příjmů FO ze ZČ), má zásadní vliv 

na výši vybrané daně z příjmů osob SVČ výše tzv. výdajových paušálů, které mohou 

poplatníci uplatnit z dosažených příjmů. V průběhu celého sledovaného období se výdajové 

paušály u daně z příjmů osob SVČ pohybovaly v rozmezí od 40 % až do 80 %. To znamená, 

že mnoho poplatníků provozujících podnikatelskou činnost při uplatnění výdajových paušálů 

a daňových slev, neodvedou do státního rozpočtu žádnou daň a často je jim ještě vyplacen 

daňový bonus na vyživované děti (jak bylo uvedeno u daně ze ZČ). 

Dalším významným faktorem podílejícím se na výši daňových příjmů ve sledovaném 

období byl institut společného zdanění manželů (§ 13a zákona o daních z příjmů), který byl 

zrušen v r. 2008, tzn., že platil v r. 2006 a v r. 2007. Principem SZM bylo to, že se sečetl 

příjem obou manželů, ten se rozdělil na ideální poloviny a tyto poloviny se následně zdanily, 

tento princip byl nejvíce výhodný pro rodiny s dětmi, kdy jeden z manželů byl bez příjmů 

(např. na rodičovské dovolené). V důsledku zavedení SZM docházelo v těchto letech 

k výraznému propadu ve výběru daně z příjmů FO do státního rozpočtu. Zrušením SZM 
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v roce 2008 by se dalo očekávat zvýšení daňových příjmů, ale u vybraných obcí se to nedá 

jednoznačně potvrdit, protože u čtyř obcí došlo k nárůstu daňových příjmů v r. 2008, a naopak 

u dvou obcí došlo k poklesu (viz graf č. 3.1.7).   

Dalším institutem existujícím na dani z příjmů fyzických osob bylo zavedení 

minimálního vyměřovacího základu, tzn., že téměř všichni podnikatelé (podmínky určeny v § 

7c zákona o daních z příjmů) museli do státního rozpočtu odvést určitou minimální daň. Toto 

ustanovení platilo v letech 2006 a 2007 sledovaného období, od r. 2008 bylo zrušeno.  To 

znamená, že tato změna působila ve stejném období jako institut SZM. Zrušením minimálního 

ZD by se dalo očekávat snížení příjmů do státního rozpočtu. Jak již bylo napsáno výše, ani 

tento vliv na výši daňových příjmů nelze jednoznačně potvrdit. 

V roce 2009 z důvodu hospodářské krize, se zdůvodněním maximálně podpořit 

ekonomicky činné subjekty, rozhodlo ministerstvo financí o zrušení povinnosti platit zálohy 

na daň z příjmů.
15

 Zálohy byly zrušeny daňovým subjektům, které splňovaly určité podmínky 

stanovené rozhodnutím ministerstva financí (určitý počet zaměstnanců k danému datu). Toto 

opatření se zřejmě ve výši daňových příjmů z této daně projevilo, protože u všech vybraných 

obcí došlo v r. 2009 k prudkému poklesu příjmů oproti předcházejícímu roku. Pouze u obce 

Palkovice je tento pokles příjmů mírnější. V r. 2010 došlo u poloviny obcí k dalšímu poklesu 

příjmů a u poloviny naopak k nárůstu oproti r. 2009 (viz graf č. 3.1.7). 

 U daně z příjmů fyzických osob je ještě jedna zásadní věc mající vliv na výši těchto 

daňových příjmů a to skutečnost, že daňové přiznání k dani z příjmů podá dobrovolně velké 

množství fyzických osob, které nemají povinnost daňové přiznání podat a v rámci tohoto 

daňového přiznání si vlastně nechají správcem daně provést (pokud jde o zaměstnance) roční 

vyúčtování daně, které by jim mohl provést zaměstnavatel.  Tzn., že dochází k situaci, kdy 

v rámci měsíčních záloh jsou odváděny zaměstnavatelem do státního rozpočtu finanční 

prostředky formou záloh daně ze závislé činnosti, a následným podáním daňového přiznání se 

finanční prostředky vrací subjektům zpět, ale nikoli z účtu daně ze závislé činnosti, ale z 

účtu daně z příjmů fyzických osob, což má samozřejmě na výši výnosů z této daně negativní 

vliv, který je nejvíce patrný právě v období měsíce dubna, kdy finanční úřady vrací ve velké 

míře daňovým subjektům přeplatky na daních z příjmů.  

                                                 
15  Česká daňová správa dostupné http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc2_dane_45959.html 
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Celkové zhodnocení vývoje daňových příjmů z této daně by se dalo shrnout tak, že 

vykazuje vysoké výkyvy v jednotlivých letech, které jsou nejmarkantnější v období r. 2007, r. 

2008 a r. 2009. Tady jsou vykazované rozdíly opravdu výrazné. Výše byly popsány některé 

skutečnosti, které mohly uvedené změny způsobit. Nicméně tím, že schválené změny (jak 

zákona o RUD, tak i změny v daňových zákonech) působí často opačným účinkem na výši 

příjmů, nelze jednoznačně určit, jak výrazně se daná konkrétní změna na výši příjmů vlastně 

podepsala. 

Hodnoty daňových příjmů daně z příjmů FO SVČ se ve sledovaném období pohybují 

od nejnižší částky 99 Kč na 1 obyvatele, což je hodnota obce Staříč v r. 2009, do nejvyšší 

částky 806 Kč na 1 obyvatele, a to v obci Krásná v r. 2008, kde došlo k několikanásobnému 

nárůstu příjmů oproti předchozímu roku. 

Co by bylo možné u této daně vyvodit je skutečnost, že příjmy u dvou z největších 

obcí z hlediska počtu obyvatel jsou ve sledovaném období vykazovány stabilně vyšší oproti 

ostatním menším obcím, a to ve výši 251 Kč až 587 Kč na 1 obyvatele (mimo jednorázového 

výkyvu v příjmech u obce Krásná v r. 2008, jak bylo uvedeno výše). Tato skutečnost by se 

dala zdůvodnit tím, že ve větších obcích má zřejmě bydliště větší počet podnikajících FO a 

tím se uvedeným obcím dostává vyšších příjmů z této daně (viz graf č. 3.1.7). 

 

4.1.5 Zhodnocení vývoje daňových příjmů z výnosu fyzických osob 

vybíraných srážkou podle zvláštní sazby daně 

Vzhledem k tomu, že se jedná o daň z příjmů fyzických osob, i zde je v současnosti 

stejná daňová sazba jako u předcházejících daní z příjmů FO a to ve výši 15 %.  

K těmto příjmů převážně patří příjmy z různých dohod (o pracovní činnosti či o 

provedení práce)
16

, jejichž výše nepřesahuje pět tisíc Kč a poplatník nepodepsal daňové 

prohlášení dle zákona o daních z příjmů. Na velikost příjmů z této daně má zřejmě největší 

vliv vyplácení podílů na zisku členům statutárních orgánů obchodních společností. Tyto 

příjmy se ovšem nedají zařadit mezi příjmy pravidelné, a z hlediska celkového objemu 

výnosů obcí z daní z příjmů nemají zásadní význam v rozpočtu.  

                                                 
16  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  



36 

 

Z číselných údajů vyplývá, že daňový příjem obcí z této daně tvoří nejmenší část ze 

zde uvedených daňových příjmů. Absolutní hodnoty se pohybují v rozmezí od 83 Kč – 

hodnota obce Dobrá v r. 2006 do 1.315 Kč – hodnota obce Žabeň v r. 2010 na 1 obyvatele. 

Hodnocením vývoje ve sledovaném období je patrný mírný nárůst příjmů pokud porovnáme 

údaje prvního a posledního roku sledovaného období. V prvním sledovaném roce dosáhly 

všechny obce nejnižšího příjmu za sledované období a to od 83 Kč do 89 Kč na 1 obyvatele. 

Následně od r. 2006 do r. 2008 dochází vždy k mírnému meziročnímu nárůstu. V dalších 

letech je naopak vykázán mírný pokles příjmů. Jen u obce Žabeň je v posledním sledovaném 

roce zaznamenán výrazný nárůst příjmů, a to několikanásobný oproti předchozímu r. 2009, 

což je velmi dobře znázorněno v grafu č. 3.1.7. Meziroční zvýšení zde představuje částku ve 

výši 1.194 Kč, ve srovnání s rokem 2006 je zvýšení dokonce ve výši 1.227 Kč.  Vzhledem 

k tomu, že daňové příjmy z této daně patří k daním sdíleným, je otázkou, zda v tomto případě 

nedošlo k určité statistické chybě ve výkazech obce.  

 

4.1.6 Zhodnocení vývoje daňových příjmů z výnosu daně z příjmů 

právnických osob 

V předchozích odstavcích již bylo uvedeno, jaké skutečnosti mají hlavní vliv na výši 

daňových příjmů obcí z výnosů daně z příjmů právnických osob. Nelze zde uvést úplný výčet 

všech zákonných úprav, které ovlivňují výši daňových příjmů. Budou tedy zmíněny alespoň 

některé z nich. Jedním z těchto faktorů (negativních) u daně z příjmů právnických osob jsou 

tzv. investiční pobídky, což je daňový nástroj státu k přilákání zahraničních investorů do ČR, 

což prakticky znamená absenci daňových příjmů z této daně na několik let. Zde by bylo 

vhodné uvést, že bezesporu jednou z největších takových společností v okrese Frýdek-Místek 

je společnost Hyundai působící v Nošovicích. Dalším výrazným faktorem s negativním 

dopadem na výši daňových příjmů bylo ve sledovaném období (stejně jako u daně z příjmů 

fyzických osob SVČ) rozhodnutí ministerstva financí o zrušení povinnosti zálohovat daň 

z příjmů v období r. 2009 z důvodu ekonomické krize u daňových subjektů splňujících určité 

stanovené podmínky. Tento krok vedl k výraznému propadu daňových příjmů v r. 2009 a u 

vybraného vzorku obcí se tento trend jednoznačně potvrdil, protože v roce 2009 došlo 

k výraznému poklesu daňových příjmů u daně z příjmů PO u všech sledovaných obcí (viz 

tabulka č. 3.1.9).   
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Vývoj příjmů obcí z daně z příjmů PO vykazuje podobně jako daň z příjmů fyzických 

osob SVČ dosti výrazné rozdíly (viz tabulka č. 3.1.9). V absolutních číslech to znamená 

příjmy v rozmezí od 0 Kč v r. 2009 vykázané obcí Žabeň do 2.964 Kč v r. 2008 vykázané 

obcí Krásná, vždy na 1 obyvatele.  

Od r. 2006 do r. 2008 je tendence ve vývoji stoupající, v roce 2008 dosáhly všechny 

sledované obce nejvyšších příjmů z této daně v daném období. V tomto roce vykázaly 

všechny obce příjmy nad 2.000 Kč na 1 obyvatele, u obce Krásná je dokonce příjem ve výši 

2.964 Kč na 1 obyvatele. Od r. 2008 již následuje pokles daňových příjmů u všech obcí, 

pouze obec Krásná vykázala i v tomto roce příjmy nad 2.000 Kč na 1 obyvatele. V r. 2010 

oproti r. 2006 došlo u čtyř obcí ze šesti k poklesu daňových příjmů, u dvou obcí naopak 

k nárůstu. Zajímavá je skutečnosti, že obec Žabeň dosáhla v r. 2009 u této daně nulového 

příjmu, tzn., že tato obec vykazuje nevyšší meziroční změny u této daně. Obecně pro téměř 

všechny vybrané obce (výjimku tvoří obec Krásná) byl r. 2009 z hlediska této daně nejhorší. 

Tady by se zřejmě dal skutečně potvrdit negativní vliv rozhodnutí MFČR o zrušení záloh na 

daň z příjmů v tomto roce na výši daňových příjmů pro obce.  

Srovnáním těchto příjmů podle velikosti obcí z hlediska počtu obyvatel vyplývá, že 

nejvyšších příjmů dosahuje obec Krásná, která patří do skupiny nejmenších obcí, a to 

v období let 2008 až 2010.   

Samozřejmě má velký vliv na výši vybrané daně i celková hospodářská situace v zemi 

a vzhledem k současné propojenosti ekonomik i situace v ostatních zemích. Od roku 2008 se 

všechny ekonomiky potýkají s hospodářskou krizí, což působí negativně na činnost 

podnikatelských subjektů, které odvádějí méně prostředků do státního rozpočtu a tím 

samozřejmě dochází ke snižování daňových příjmů obcí.   

 

4.1.7 Zhodnocení vývoje daňových příjmů z výnosu daně z příjmů 

právnických osob, kdy poplatníkem je sama obec 

Daň z příjmů právnických osob obcí je určitým specifikem. Obce jako právnické 

osoby řadíme mezi neziskové organizace, a proto i stanovení základu daně a daně je poněkud 

odlišné oproti obchodním právnickým osobám, které byly založeny za účelem dosažení zisku. 

Jak bylo řečeno výše, obce daň z příjmů právnických osob fakticky neplatí, pouze mají 

povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů a daň vyčíslit. Tím, že obce neplatí daňovou 
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povinnost, nejsou jim ani předepisovány k placení zálohy na tuto daň. Ve výši těchto 

daňových příjmů jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými obcemi, které vyplývají převážně 

z toho, zda a jaké činnosti obce realizují. V současné době probíhá u mnoha obcí zavádění 

plynofikací, výstavba kanalizací a čističek odpadních vod. Tyto skutečnosti mohou mít na 

výši těchto daňových příjmů vliv, neboť uvedené investiční akce obce vesměs použijí 

k následné ekonomické činnosti a tudíž jsou zahrnuty v účetnictví obcí a následně v daňovém 

přiznání s vlivem na daňovou povinnost. 

U výnosu z této daně je vidět rozdílný vývoj u jednotlivých obcí ve sledovaných 

letech, protože ani o jednom roce nelze tvrdit, že všechny obce vykázaly přírůstek nebo 

naopak úbytek příjmů. Nejvyšší kolísání ve výši příjmů vykazují obce Staříč a Palkovice. U 

obce Staříč jsou patrné výkyvy ve všech letech sledovaného období a to dosti výrazné, 

nejnižší příjmy jsou vykázány v r. 2010 – ve výši 90 Kč na 1 obyvatele a nejvyšší v r. 2007 ve 

výši 2.933 Kč na 1 obyvatele. U obce Palkovice dochází k výraznému výkyvu pouze 

v posledním sledovaném roce v r.2010, a to k několikanásobnému nárůstu oproti předchozímu 

roku. Meziroční zvýšení na 1 obyvatele zde představuje částku 1.667 Kč, nárůst oproti r. 2006 

je dokonce o částku ve výši 2.030 Kč na 1 obyvatele. Jak bylo uvedeno výše, obce neplatí 

zálohy na daň z příjmů PO, a proto se výše těchto příjmů nemohlo dotknout rozhodnutí o 

zrušení záloh v r. 2009. Zajímavé údaje vykazuje obec Žabeň, která v r. 2006, 2007 a 2010 

vykázala tyto daňové příjmy nulové (viz tabulka č. 3.1.10).  

Údaje r. 2010 jsou ve srovnání s prvním sledovaným rokem 2006 různé, u poloviny 

obcí došlo ke snížení příjmů v r. 2010, u dvou obcí ke zvýšení a jedna obec vykázaly příjmy 

stejné. Největší rozdíl v r. 2010 je mezi obcí Staříč s příjmy 2.084 Kč na 1 obyvatele a obcí 

Žabeň s příjmy ve výši nula. 

 

4.1.8 Shrnutí zhodnocení vývoje daňových příjmů 

V této podkapitole je provedeno zhodnocení celkového vývoje daňových příjmů 

vybraných obcí ve sledovaném období. Údaje za jednotlivé vybrané daně, které byly 

srovnávány, byly shrnuty a sečteny v jednotlivých letech a pro každou obec.  

V níže uvedené tabulce jsou celkové součty daňových výnosů všech příjmových daní 

vybraných obcí.  

Údaje jsou uvedeny na 1 obyvatele v Kč a zaokrouhleny na celé desetikoruny. 
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Tabulka č. 4.1.8 Součet daňových příjmů na 1 obyvatele v Kč 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Dobrá 3 620 4 230 4 410 3 220 3 280 

Palkovice 3 610  4 620 4 790 3 940 5 680 

Hukvaldy 3 700 4 230 4 770 3 810 3 700 

Staříč 5 120 7 460 7 530 4 320 3 590 

Žabeň 3 270 3 770 4 570 3 170 4 420 

Krásná 3 460 3 790 6 040 4 460 4 210 
Zdroj: webové stránky MFCR - úfis, aris - vlastní zpracování 

 V absolutních hodnotách se suma těchto příjmů u jednotlivých obcí pohybuje zhruba 

od částky ve výši 3.170 Kč na 1 obyvatele (vykázáno obcí Žabeň v r. 2009) do částky ve výši 

7.530 Kč na 1 obyvatele (vykázáno obcí Staříč v r. 2008). U obce Staříč jsou vykázány 

absolutně nejvyšší hodnoty z vybraných obcí a to v r. 2006, 2007 a 2008. 

 Porovnáním sumárních údajů prvního a posledního roku sledovaného období dojdeme 

k tomuto závěru u jednotlivých obcí:   

Obec Dobrá vykázala v r. 2010 celkové příjmy nižší o 340 Kč na 1 obyvatele oproti r. 2006 

Obec Palkovice vykázala v r. 2010 celk. příjmy vyšší o 2.070 Kč na 1 obyvatele oproti r.2006 

Obec Hukvaldy vykázala v r. 2010 celk. příjmy na 1 obyvatele stejné jako v r. 2006  

Obec Staříč vykázala v r. 2010 celk. příjmy nižší o 1.530 Kč na 1 obyvatele oproti r. 2006  

Obec Žabeň vykázala v r. 2010 celk. příjmy vyšší o 1.150 Kč na 1 obyvatele oproti r. 2006 

Obec Krásná vykázala v r. 2010 celk. příjmy vyšší o 750 Kč na 1 obyvatele oproti r. 2006. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že k největšímu poklesu srovnávaných příjmů došlo 

v průběhu sledovaných let u obce Staříč, naopak k nejvyššímu nárůstu došlo u obce 

Palkovice. 

 

Pro větší názornost byly i tyto údaje opět převedeny do grafu č. 4.1.8.  
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Graf č. 4.1.8 – součet daňových příjmů vybraných obcí - vývoj 

 

 

Zdroj: webové stránky MFCR - úfis, aris - vlastní zpracování 

 

 Z uvedeného grafu vyplývá ve sledovaném období téměř shodný vývoj daňových 

příjmů z výnosů příjmových daní u vybraných obcí. V období let 2006 až 2009, jak je vidět 

v grafu, vykazují všechny obce celkový vývoj naprosto shodně. Od roku 2006 do roku 2007 

daňové příjmy z příjmových daní u všech obcí postupně stoupají v každém roce, většina obcí 

vykazuje nejvyšší meziroční nárůst příjmů v r. 2007. Nejvyšší nárůst v tomto roce vykazuje 

obec Staříč, a to více než o 40 %. Obec Krásná naopak jako jediná vykazuje nejvyšší 

meziroční nárůst v r. 2008. V r. 2009 následuje u všech obcí pokles příjmů. Tento pokles je u 

vybraných obcí poměrně výrazný, nejvyšší pokles vykazuje obec Staříč, kde došlo k poklesu 

o více než 40 %. V následujícím r. 2010 se vývoj rozchází, zatímco u jedné poloviny obcí 

dochází k dalšímu poklesu příjmů, u druhé poloviny je naopak patrný nárůst daňových příjmů. 

U obce Palkovice a Žabeň je tento nárůst výše příjmů v posledním sledovaném roce 

nejvýraznější. 

 Pokud se vezme v úvahu skutečnost, že předmětem srovnání bylo šest obcí, které byly 

zařazeny do stanovené početní kategorie – do jednoho tisíce obyvatel (Žabeň, Krásná), do 

dvou tisíc obyvatel (Hukvaldy, Staříč) a s počtem obyvatel okolo tří tisíc (Dobrá, Palkovice), 

potom je nutné uvést, že takto stanovené početní limity obyvatel neměly na výši uvedených 
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daňových příjmů obcí žádný vliv. Výkyvy v příjmech byly zaznamenány u všech obcí, bez 

ohledu na počet obyvatel. 

 Všechny ze sledovaných obcí vykázaly nejvyšší objem těchto daňových příjmů v r. 

2008 a zhodnotíme-li vývoj na jednotlivých daních, zjistíme, že má na tuto skutečnost největší 

vliv daň z příjmů fyzických osob ze ZČ, daň z příjmů FO SVČ a daň z příjmů právnických 

osob. Zatímco daň z příjmů fyzických osob ze ZČ nevykázala v roce 2008 skokový rozdíl, 

zbývající dva daňové příjmy vykázaly výrazný nárůst a spolu s příjmy FO ze ZČ patří mezi 

příjmy objemově nejvyšší ze srovnávaných daní a tudíž mají z hlediska příjmů rozpočtů obcí 

(těch, které byly předmětem této práce) významnější postavení. Vyrovnanější průběh bez 

výrazných skokových rozdílů ovšem vykazují daňové příjmy obcí u daně ze ZČ, což je 

z hlediska nutnosti plánování daňových příjmů v následujícím období určitě velice pozitivní 

faktor.  

 Zcela jistě by bylo možné nalézt mnoho dalších skutečností, které měly nebo mohly 

mít vliv na výši daňových příjmů obcí ve sledovaném období.  V této práci byly uvedeny 

pouze některé z nich. Velice zajímavá by byla analýza vývoje, jaký nastává u jednotlivých 

sledovaných daňových příjmů obcí v průběhu 1 kalendářního roku, protože výše uvedené 

přerozdělované částky nejsou do rozpočtu obcí samozřejmě převáděny v ideálních měsíčních 

podílech, ale tyto daňové příjmy v průběhu roku kolísají a vykazují někdy dosti výrazné 

výkyvy v souvislosti s obdobím, za které jsou právě vypočítávány částky celostátního hrubého 

výnosu tzn, částka státem vybraných daní (zejména splatnost daňových záloh, které jsou 

placeny i v průběhu roku a splatnost daňových povinností). 

  

4.1.9 Vývoj daňových příjmů obcí v budoucnosti 

 Téma daňových příjmů obcí je v současnosti velice aktuální, jelikož právě probíhá 

legislativní proces za účelem změny zákona o rozpočtovém určení daní, který by přinesl 

významné změny. V důvodové zprávě ke změně tohoto zákona se uvádí, že hlavním cílem 

této změny je stanovit příjmy obcí tak, aby byly odstraněny diskriminační rozdíly mezi 

nejchudšími a nejbohatšími obcemi a abychom se přiblížili situaci, jaká v této oblasti je ve 

vyspělých zemích EU. Dle návrhu zákona by došlo k výrazné změně ve výši daňových příjmů 

obcí a měst v ČR a to takovým způsobem, že menší obce by si výrazně polepšily zvýšením 
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daňových příjmů na úkor největších příjemců těchto příjmů – vybraných 3 statutárních měst,
17

 

a to Plzně, Ostravy a Brna. Základním principem této změny je to, že by došlo ke snížení 

rozdílu v přepočítacích koeficientech mezi příjemci obcí a vybraných statutárních měst včetně 

hl. města Prahy. V současnosti jsou tyto přepočítací koeficienty stanoveny v rozmezí od 1 pro 

obce do 4,2098 pro hl. město Prahu, přičemž výše uvedeným městům náleží koeficient ve 

výši 2,5273. Novelou zákona by byl vypuštěn samostatný koeficient pro tato města, u hl. 

města Prahy by došlo ke snížení koeficientu na 3,5418. Tzn., že všechny obce i města v ČR 

by měly tento koeficient shodný. Zároveň by došlo k rozšíření počtu velikostních pásem obcí 

v koeficientech postupných přechodů. Nyní zákon obsahuje čtyři koeficienty postupných 

přechodů podle velikostních kategorií obcí, po novele by jich obsahoval celkem pět. Po dobu 

prvních 4 let by stát těmto městům určitým způsobem snížení příjmů alespoň částečně 

kompenzoval. Proti snížení daňových příjmů samozřejmě tato města bojují a s připravovanou 

změnou nesouhlasí, jak vidět v poslední době v médiích. Momentálně probíhá změna tohoto 

zákona schvalovacím procesem a v případě jejího přijetí, nastane zřejmě u velkých měst 

nespokojenost a možná i problémy s financováním určitých činností.  

Plánovaná účinnost této novely je od 1.ledna 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Viz návrh změny zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní dostupný na webových stránkách: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_model_sdil_dani_obci_65629.html  
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5 Závěr 

 

 Jak vyplývá z výše uvedeného, obce v podmínkách ČR mají jen minimální pravomoc 

ovlivňovat výši daňového výnosu, jelikož všechny daně v rámci naší daňové soustavy jsou 

upravovány zákony s celostátní působností.
18

 Ty v konečném důsledku stanovují základní 

principy, jako je stanovení daňových sazeb, stanovení základu daně, možnost uplatnění 

různých daňových odpočtů a slev a výpočet konečné daňové povinnosti, což má následně 

přímý vliv na velikost příjmů státního rozpočtu z daní a jejich následné převádění do rozpočtu 

jednotlivých obcí. 

 Práce si kladla za cíl zmapovat, srovnat a zhodnotit vývoj vybraných daňových příjmů 

u vzorku šesti náhodně vybraných obcí. Podařilo se popsat, jaký vývoj měly tyto daňové 

příjmy u daných obcí v průběhu let 2006 až 2010, a to v rozčlenění na jednotlivé druhy 

daňových příjmů (daňových výnosů ze všech daní z příjmů fyzických a právnických osob). 

Bylo provedeno srovnání, které z těchto příjmů mají z hlediska svého objemu pro obec 

zásadní význam a které naopak zanedbatelný. Pomocí souhrnného součtu všech sledovaných 

daňových příjmů týkajících se daní z příjmů FO a PO bylo provedeno celkové zhodnocení 

vývoje těchto příjmů ve sledovaném období za vybrané obce. Rovněž byly v práci zmíněny 

alespoň některé z faktorů, které na výši daňových výnosů převáděných do rozpočtu obcí, 

mohly mít vliv ve sledovaném období. 

 Nutné je dodat, že v r. 2008 začala hospodářská krize a došlo k propadu jak 

ekonomiky v ČR, tak i v celé Evropě. Vzhledem k tomu, že Česká republika je součástí 

Evropské unie, veškeré problémy tam probíhající mají významný dopad na naši ekonomiku. 

V důsledku tohoto vývoje je nutné provádět určitá opatření, vedoucí ke stabilizaci veřejných 

rozpočtů a ke snižování rozpočtových deficitů. Z tohoto důvodu v současnosti v ČR probíhají 

rozsáhlé změny, jako reforma veřejných financí, které se dotýkají téměř všech oblastí našeho 

života (zdravotnictví, školství, sociální záležitosti, veřejná správa a další) a dá se říci, že se 

dotknou každého z nás. Je otázkou, jaký vývoj z hlediska plnění státního rozpočtu 

v budoucnosti nastane a jakým způsobem se podaří naplnit státní pokladnu, a tím zabezpečit 

veškeré zákonem požadované výdaje, ke kterým mimo jiného patří i přerozdělování příjmů 

územním samosprávným celkům.   

                                                 
18 PEKOVÁ, J, Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR 
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 Na úplný závěr je nutné uvést, že vývoj daňových příjmů obcí a jejich výše 

v budoucím období jsou velice těžko odhadnutelné veličiny. Pokud zastupitelstvo obce zná 

výši daňových příjmů své obce několika předchozích let, a jak je všeobecně známo, je toto 

jeden ze základních údajů pro sestavování nového rozpočtu, potom při pohledu na zde 

uvedené grafy je jasné, že sestavení jakéhokoliv rozpočtu, který bude následně odpovídat 

reálné skutečnosti, je velice náročný úkol. Předem totiž nikdy není možné úplně přesně 

odhadnout, jaký bude následující vývoj v ekonomice a v daňových příjmech, přestože známe 

alespoň některé možné vlivy, které v dalším období nastanou. Bylo zde zmíněno několik 

nejvýznamnějších zákonných úprav, které mohly ovlivnit výši daňových příjmů obcí 

v uvedených letech 2006 až 2010, ale z provedené analýzy a následného zhodnocení vývoje 

se vlastně tyto vlivy nikdy nepodařilo potvrdit na 100 % u všech vybraných obcí.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zastupitelstvo obce stojí každoročně před opravdu 

nelehkým a důležitým úkolem, a to sestavením rozpočtu obce pro následující období.  
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DPFO daň z příjmů fyzických osob 
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Příloha č. 1  

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní od 1.1.2008  

Zdroj: Česká daňová správa dostupné z webových stránek: 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/283.html?year=0 

 

Příloha č. 2 

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání: Celostátní hrubý výnos DPFO podávající 

přiznání v letech 2008 až 20112 

Zdroj: Česká daňová správa dostupné z webových stránek: 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_15065.html?year= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 1 

 

 

 
Zdroj: Česká daňová správa dostupné z 

www: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/283.html?year=0 

 

 

Poznámka:  

S účinností od 1.1.2012 došlo ke snížení výnosů převáděných obcím a krajům z DPH (obce 

19,93 %, kraje 8,29 %). 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2  

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 

Celostátní hrubý výnos DPFO podávající přiznání v letech 2008 až 20112 (v mld. Kč) 

(pro převody obcím a krajům) 

 

 

Zdroj: Česká daňová správa dostupné z 

www:http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_15065.html?year=0 

 

 

 


