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1 Úvod 

 Téma této práce rozpočtové určení daní zní na první pohled jednoduše. Pokud se 

podíváme na tuto problematik blíže, zjistíme, že se jedná o velice komplikovanou oblast. 

Jedná se o složitý systém rozdělování daňových výnosů jednotlivým územním samosprávným 

celkům, jakožto obcím a krajům. Daním, jejichž výnos se dělí mezi příjmy státního rozpočtu, 

obce, kraje a jiné subjekty, se říká sdílené daně. Těmito sdílenými daněmi v České republice 

jsou daň z příjmů jak fyzických osob, tak i právnických osob, nepřímé daně v podobě daně 

z přidané hodnoty. 

 Cílem této práce je analyzovat změny v rozpočtovém určení daní a také zhodnotit 

dopady těchto změn. V jednotlivých statích jsou zmíněny možnosti jak navýšit daňové příjmy 

obcí svépomocí, například pomocí daně z nemovitosti, a také další mnou navrhované změny. 

 Na počátku autor přibližuje strukturu práce, která se skládá z úvodní části, závěrečné 

části a tří stěžejních bodů neboli částí. 

 Diplomová práce se věnuje rozdělení jednotlivých rozpočtů a vymezení jejich 

významu. Je zde popsán i mechanizmus tvorby státního rozpočetu společně s rozpočtovou 

skladbou, příjmy i výdaji tohoto typu rozpočtu. Nedílnou součástí rozpočtového určení daní 

jsou i rozpočty územních samosprávných celků, zde jsou rozebrány základní aspekty obce a 

kraje, dále jejich hospodaření. 

 V další části se práce zaměřuje na základní změny v rozpočtovém určení daní. Zde 

jsou zachyceny důležité body ve vývoji rozpočtového určení daní z hlediska časového. 

 Zásadní důraz je kladen na kapitolu Analýza dopadů změn v rozpočtovém určení daní. 

Zabývá se možnými změnami v této oblasti a jejich dopady na hospodaření obcí. Zde je 

rozebrán i vývoj daňových výnosů obcí v závislosti na změnách v zákoně o rozpočtovém 

určení daní, či změnách v jiných zákonech. V neposlední řadě je v práci pro srovnání zmíněno 

i rozpočtové určení daní našich sousedů na Slovensku. 
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2 Charakteristika rozpočtového určení daní 

 V této kapitole je popsána struktura a význam rozpočtů, také se zde zabývám státním 

rozpočtem a rozpočtovou skladbou. Dále jsou zde rozebrány ÚSC, jako je obec a kraj, jejich 

vymezení, hospodaření součásti je i vymezení rozpočtového určení daní.  

2.1 Fiskální federalismus 

 O fiskálním federalismu hovoříme v souvislosti rozpočtových soustav ve státech, kde 

existují nejméně dvě úrovně rozhodování.  Podstatou je uspořádání rozpočtové soustavy, její 

vertikální nebo horizontální struktury, dále se zabývá rozdělením zdrojů a pravomocí mezi 

jednotlivými úrovněmi.  Toto uspořádání do víceúrovňového systému je dáno již historicky 

vývojem, také zeměpisnými, ekonomickými a jinými faktory, což způsobuje odlišný nebo i 

podobný fiskální systém mezi zeměmi. Důvodem vzniku, respektive studie této problematiky, 

je existence různých veřejných statků, které mají různou využitelnost. Některé dopadají na 

celou společnost a jiné pouze na určitou místní skupinu obyvatel.  Aby rozhodování o těchto 

statcích bylo efektivní, je vhodné o nich rozhodovat na úrovních dopadů těchto statků.  

 S touto problematikou souvisí pojem fiskální decentralizace, což znamená přenášení 

pravomocí včetně finančních zdrojů z centra na jednotlivé nižší územní samosprávné celky. 

Smyslem je přerozdělit odpovědnost související s veřejnými statky z centra na nižší úroveň, 

což napomáhá k lepšímu zajištění těchto statků a také efektivnější vynakládání veřejných 

prostředků.  Tyto veřejné prostředky zabezpečuje centrální úroveň prostřednictvím daní a 

dotací, ale o samotném použití rozhoduje nižší úroveň, která detailnější informace o místních 

potřebách. 

 Rozpočtovou soustavu můžeme rozdělit na vertikální nebo horizontální. „Vertikální je 

dána existencí jednotlivých úrovní veřejných rozpočtů a vztahu mezi nimi.“
1
 Tato struktura je 

dána vztahy mezi státním rozpočtem, rozpočty krajů na střední úrovni a rozpočty obcí na 

nejnižší úrovni. „Horizontální struktura je dána počtem rozpočtů a vztahy mezi těmito 

rozpočty na jedné úrovni.“
2
 Tuto strukturu si lze představit jako vztahy mezi rozpočty 

jednotlivých obcí. 

 

                                                             
1 Tománek, 2008, s. 58 

2 Tománek, 2008, s. 58 
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Funkce veřejných rozpočtů 

 Mezi základní funkce, které plní veřejné rozpočty, můžeme považovat funkce 

alokační, redistribuční a stabilizační. Pomocí alokační funkce jsou zajištěny statky, jako je 

obrana a školství. Některé z těchto státků je lépe zabezpečit prostřednictvím nižších rozpočtů. 

Centrální úroveň zabezpečí veřejné prostředky, popřípadě stanoví kvalitativní požadavky, a 

úkolem nižší je rozhodnutí o vlastním vynaložení, jelikož se v různých oblastech mohou lišit 

preference. Další funkcí je redistribuční funkce, která je poskytována na centrální úrovni. 

Souvisí s přerozdělováním důchodů ve společnosti.  Poslední je stabilizační funkce, která 

představuje podporu ekonomického růstu, nízkou nezaměstnanost, nízkou míru inflace. I tato 

funkci plni pouze stát na centrální úrovni. 

 O oblasti daňového určení se vedou rozsáhle diskuze ať už v daňové praxi či teorii. 

Mělo by platit, že ústřední orgán v podobě vlády má lepší možnost k využití progresivní 

sazby daně v případě daně z příjmů fyzických osob, zatímco nižší úroveň v podobě územních 

samosprávných celků by se měly zaměřit na místní daně a poplatky. Obecně se používají 

zásady, že nepřímé daně by se měly soustředit do státního rozpočtu a jsou centralizované, 

obdobně to platí i o příjmech z progresivních daní, v opačném případě by mohlo docházet 

k migraci obyvatel způsobené rozdílným zdaněním na různých územích v rámci státu. Daně 

z pozemků, staveb a půdy připadají územním rozpočtům podle toho, kde se nacházejí a 

představují tak stabilní příjem místního rozpočtu. Co se týká výnosů z přírodních zdrojů, je to 

opět typ příjmu, který by měl být centralizovaný a součástí státního rozpočtu. Důvodem je 

nerovnoměrné rozdělení přírodních zdrojů po území státu.  Naproti tomu výnosy z místních 

poplatků jsou příjmem místním rozpočtů, a tedy jsou decentralizovány, jelikož je zde lepší 

kontrolovatelnost a nižší riziko daňových úniků. O územních rozpočtech tedy můžeme říct, že 

jejich příjmy by měly mít kriterium stability a jednoduchost výběru. S tímto souvisí i relativní 

jednoduchost stanovení daně pro poplatníky a snadná kontrola. Proto, aby systém byl co 

nejefektivnější, měl by se zakládat na několika daních a místních poplatcích, které budou 

představovat významný výnos místního rozpočtu. Kromě výše uvedených zásad zde můžeme 

uvést ještě další zásady. V případech prostorově omezeného statku se o těchto statcích 

rozhoduje v oblasti, které připadá užitek z tohoto statku. Pokud jsou poskytovány čisté 

veřejné statky, oblast rezidentů by měla být co nejvyšší, aby se minimalizovaly náklady na 

rezidenta. Z celostátního výběru daní by se měly financovat statky s celostátní působnosti, 

kdežto statky z místním dosahem by měly být financovány z těchto rozpočtů. 
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Modely fiskálního federalizmu   

 Centralizovaný model je představitelem centrálního rozpočtu, do kterého jsou 

soustředěny zdroje, a zdroje pro nižší úroveň jsou poskytovány prostřednictvím dotací, viz. 

Schéma 2.1. Daňová politika je jednotná pro celé území státu. 

 

 

 

 

 

 

 Decentralizovaný model je pravým opakem, všechny zdroje plynou přímo jednotlivým 

rozpočtů, aniž by byly mezi nimi nějaké vazby, viz. Schéma 2.2. Daňová politika je nebo 

může být tvořena na jednotlivých územích, která jsou na sobě nezávislé. Nevýhodou této 

odlišné daňové politiky mohou být migrace kapitálu nebo obyvatel, v případě výrazných 

daňových odlišností mezi jednotlivými oblastmi.  

 

 

 

 

 

 

 Třetím typem je model kombinovaný, který zahrnuje jak prvky centralizovaného, tak 

prvky decentralizovaného modelu viz. Schéma 2.3.  Model se vyznačuje tím, že nižší úroveň 

má své vlastní příjmy i příjmy z centrální úrovně. 

 

Místní rozpočty 

dotace 

Vlastní příjmy 

Centrální rozpočet 

Schéma 2.1 Plně centralizovaný model 

Zdroj: vlastní zpracovaní 

Místní rozpočty 

daně 

Vlastní příjmy 

Centrální rozpočet 

Schéma 2.2 Plně decentralizovaný model 

Zdroj: vlastní zpracovaní 
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2.2 Státní rozpočet 

 Představuje nejdůležitější část v soustavě veřejných rozpočtů. Slouží pro 

přerozdělování výrazné části veřejných zdrojů.  SR se začal vyvíjet již v době, ve které se od 

panovníkova jmění oddělily prostředky na financování veřejných statků. Role rozpočtu mohly 

nabývat jak sílících, tak slábnoucích vlivů. Sílicí vliv nastal v době vedení válek v souvislosti 

s potřebou financování, naopak slábnoucí vliv se dostavil v období, přerozdělování prostředků 

na nižší úroveň aby se dosáhlo lepší efektivnosti při vynakládání. Význam státního rozpočtu 

se může v čase měnit, taktéž mohou vznikat nové rozpočty na vyšší úrovni, jako je rozpočet 

Evropské Unie, na které se přenesou některé funkce. 

 „Státní rozpočet představuje centralizovaný peněžní fond, který hospodaří především 

na principech nedobrovolnosti, neekvivalence a nenávratnosti.“
3
 

 

Principy Státního rozpočtu 

 Princip nedobrovolnosti znamená způsob, jakým jsou získávány příjmy do státního 

rozpočtu, zejména se jedná o daně, které jsou povinné. 

 Principem neekvivalence se rozumí odvedení daně, za které nejsou poskytovány žádné 

konkrétní služby, veřejné statky. 

                                                             
3
 Tománek, 2008, s. 77 

Místní rozpočty 

dotace 

Vlastní příjmy 

Centrální rozpočet 

daně 

Schéma 2.3 Kombinovaný model 

Zdroj: vlastní zpracovaní 
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 Posledním principem je princip nenávratnosti, což vyjadřuje nenávratnost odvedených 

prostředků do státního rozpočtu. 

 

Funkce Státního rozpočtu 

 V souvislosti se státním rozpočtem můžeme hovořit také o funkcích, a to alokační, 

redistribuční a stabilizační. Nejvýznamnější je alokační funkce, která představuje i největší 

objem výdajů ze státního rozpočtu na zabezpečení veřejné správy, obrany státu, dopravy, 

školství a mnoho dalšího. Druhou funkcí je funkce redistribuční, která souvisí 

s přerozdělováním, a to s přerozdělením národního produktu. Jedná se o spravedlivé 

rozdělení, na jedné straně jsou zdaněny důchody obyvatel a na druhé straně jsou vyplacené 

dávky obyvatelům, kteří je potřebují k zabezpečení základních potřeb. Poslední je stabilizační 

funkce, tato funkce souvisí se zajištěním růstu ekonomiky, nízké míry inflace, nízké míry 

nezaměstnanosti. Může se vyskytovat v podobě podpory podnikání, investičních pobídek, 

představuje zásahy státu do ekonomiky. 

 

2.2.1 Rozpočtová skladba 

 Rozpočtová skladba, lze ji roztřídit podle čtyř hledisek 

 Odpovědnostní – třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu podle jednotlivých kapitol. 

Celkový státní rozpočet obsahuje 40 kapitol. Výčet jednotlivých rozpočtových kapitol je 

v Příloze č. 1. 

 Druhové – zahrnuje tří oblasti, a to příjmy, výdaje a financování. (viz. Tab. 2.1) O 

příjmech hovoříme jako o těch finančních prostředcích, které jsou vybírány nenávratně, 

součástí příjmů nejsou prostředky získané na krytí výdajů, které si stát vypůjčil. Mezi příjmy 

řadíme Třídu 1, 2, 3 a 4.  Za výdaje považujeme veškeré nenávratně vynaložené platby, kromě 

plateb na splátku úvěrů. Mezi výdaje patří Třída 5 a 6.  V oblast financování jsou zahrnuty 

operace spojené s vypůjčením a splácením peněžních prostředků a nachází se v Třídě 8. 
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Tab. 2.1 Druhové členění 

Druhové členění 

Třída 1. Daňové příjmy 

Třída 2. Nedaňové příjmy 

Třída 3. Kapitálové příjmy 

Třída 4. Dotace 

Třída 5. Běžné výdaje 

Třída 6. Kapitálové výdaje 

Třída 8. Financování 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Jednotlivé třídy se podrobněji dělí na seskupené položky, podseskupené položky a 

položky. Zde uvádím příklad třídění položky 1122, viz. Schéma 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odvětvové -  v tomto případě se rozpočtová skladba dělí na šest položek, viz. Tab. 2.2 

 

1 třída 1 – daňové příjmy 

11 seskupení položek – daně z příjmů, 
zisku a kapitálových výnosů 

122 podseskupení položek – daně z příjmů 
právnických osob 

1122 položka – daň z příjmů právnických 
osob za obce 

Schéma 2.4 Třídění položky 1122 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 2.2 Odvětvové členění 

Odvětvové členění 

1. Skupina: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

2. Skupina: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 

3. Skupina: Služby pro obyvatele 

4. Skupina: Sociální věci a politika zaměstnanosti 

5. Skupina: Bezpečnost státu a právní ochrana 

6. Skupina: Všeobecná veřejná správa a služby 

Zdroj:  vlastní zpracování 

 Jednotlivé třídy se podrobněji dělí na oddíl, pododdíl a paragraf. Mohu uvést příklad, 

viz. Schéma 2.5 odvětvového dělení paragrafu 2212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konsolidační – V případě, že chceme zjistit velikost více veřejných rozpočtů, je 

zapotřebí odstranit vzájemné vztahy mezi těmito veřejnými rozpočty. Pokud bychom tak 

neučinili, jisté příjmy bychom mohli zahrnout dvojnásobně.  Konsolidační hledisko se může 

provádět na několika úrovních:   

 všechny veřejné rozpočty – zde zahrnujeme státní rozpočet, rozpočty státních fondů a 

územních samosprávných celků, 

2 skupina: Průmyslová a ostatní odvětví 
hospodářství 

22 oddíl: doprava 

221 pododdíl: pozemní komunikace 

2212 paragraf: silnice 

Schéma 2.5 Dělení paragrafu 2212 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 centrální veřejné rozpočty – do této skupiny patří státní rozpočet a rozpočty státních 

fondů, 

 územní rozpočty v kraji – patří zde jak rozpočet kraje, tak rozpočty jednotlivých obcí 

v kraji, 

 příslušné jednotky -  rozpočet obce. 

 

2.2.2 Příjmy a výdaje státního rozpočtu 

 Mezi příjmy státního rozpočtu řadíme daně, což představuje nejdůležitější příjem. 

Dále clo, pojistné na důchodové zabezpečení, poplatky a v neposlední řadě zde spadají i 

příjmy organizací, u kterých je zřizovatelem stát. Příjmy státního rozpočtu můžeme zobrazit 

pomocí následujícího Schéma 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2.6 Příjmy státního rozpočtu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Daňové příjmy tvoří rozhodující položku. V naší daňové soustavě máme 6 druhů daní 

plus daně ekologické. Příjmem státního rozpočtu jsou pouze čtyři tyto daně. Co se týká daní 

z nemovitosti, tato daň je příjmem obcí a daň silniční je příjmem státního fondu.  

 Nedaňovými příjmy rozumíme příjmy z organizačních složek státu, příspěvkových 

organizací a jiných organizací zřízených státem. Mohou zde být zařazeny i příjmy z pronájmu 

majetku, výnosy z majetkových účastí státu a další příjmy. 

 Příjmem státního rozpočtu mohou být i dotace, zde se jedná o dotace převážně 

z rozpočtu EU. 

 Kromě příjmové stránky má státní rozpočet i stranu výdajovou, kterou lze členit podle 

různých kriterií. Nejčastější členění je podle kapitol státního rozpočtu. Výdaje jsou určeny 

podle oblastí, na které jdou, jako například zdravotnictví, doprava, školství a jiné. Specifickou 

kapitolou je Všeobecná pokladní správa, jedná se o jednu z největších kapitol, co se týče 

výdajů. Způsobuje to fakt, že prostřednictvím této kapitoly se státní rozpočet vyrovnává 

s jinými veřejnými rozpočty, jako například obcemi, kraji a jinými. Mezi další zajímavé 

kapitoly můžeme zařadit kapitolu státního dluhu, zde jsou výdaje spojené se splácením 

státního dluhu. Výdaji státního rozpočtu jsou také finanční prostředky, kterými se financuje 

chod organizačních složek státu a dalších organizací zřízených státem, dále také vyplacené 

důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky v hmotné nouzi a jiné dávky ze sociální 

podpory. Dále zde můžeme zařadit návratné finanční výpomoci, či dotace. 

  

2.3 Obec 

 Vymezení obce je prostřednictvím zákona 128/2000 Sb. „Je základním územním 

samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území 

obce.“
4
 Dalším důležitým aspektem je, že obec hospodaří se svým majetkem, má právní 

subjektivitu a ve vztazích vystupuje svým jménem, z čehož vyplývá i odpovědnost.  Obec, 

která má více než 3000 obyvatel, používá označení Město, návrh podává předsedovi 

Poslanecké sněmovny, která o něm rozhoduje po usnesení vlády. Základním odlišnost mezi 

obcí a městem je ve velikosti a občanské vybavenosti, ta je ve městě obvykle vyšší.  Města, na 

jejichž území jsou zřízené městské obvody nebo části, jež mají vlastní samosprávné organy, 

                                                             
4
  Dle Zákona č. 129/2000 Sb., o obcích 
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nazýváme Statutární město. Zvláštní postavení má hlavní město Praha, které je upraveno 

samostatným zákonem.  Hlavním orgánem obce, který ji spravuje, je zastupitelstvo obce a 

mezi další orgány můžeme zařadit radu obce, starostu, obecní úřad a zvláštní orgány.  

 

2.3.1 Samostatná a přenesená působnost 

 V oblasti samostatné působnosti jsou řešeny záležitosti týkající se obce a obyvatel 

obce, pokud zákon nestanoví jinak a nepřiřadí odpovědnost za tyto záležitosti krajům.  Obec 

se stará o záležitosti v sociální oblasti, o rozvoj sociální péče pro své obyvatele, dále o 

potřeby bydlení, dopravy, vzdělání, o rozvoj kultury v obci a o rozvoj obce. Pro výkon 

samostatné působnosti obec vydává obecně závazné vyhlášky, případně jiné právní předpisy, 

které umožňuje zákon. Obec také může pro zajištění samostatné působnosti zřídit právnické 

osoby, popřípadě organizační složky obce. 

 Co se týká přenesené působnosti obce, tato působnost je vymezena zákonem. 

„Přenesená působnost ve věcech je v základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány 

obce, v rozsahu pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností.“
5
 Stát poskytuje dotace obcím na výkon přenesené působnosti, ze státního 

rozpočtu.  

 

2.3.2 Orgány obce 

 Orgány obce jsou složeny ze zastupitelstva obce, rady obce, starosty a obecního úřadu. 

Zastupitelstvo obce 

 Je složeno ze členů zastupitelstva obce, které je voleno na volební období obvykle 

čtyřleté. Počet členů zastupitelstva záleží na velikosti obce tj. na jejím počtu obyvatel uvedené 

v následující tabulce Tab. 2.3. 

 

                                                             
5
 Dle Zákona č. 129/2000 Sb., o obcích 
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Tab. 2.3 Počet členů zastupitelstva 

Počet obyvatel Počet členů 

Do 500 obyvatel 5 až 15 členů 

Nad 500 do 3000 obyvatel 7 až 15 členů 

Nad 3000 do 10000 obyvatel 11 až 25 členů 

Nad 10000 do 50000 obyvatel 15 až 35 členů 

Nad 50000 do 150000 obyvatel 25 až 45 členů 

Nad 150000 obyvatel 35 až 55 členů 

Zdroj:http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49296&recShow=77&

nr=128~2F2000&rpp=100#parCnt 

 

 Členství v zastupitelstvu obce je funkcí veřejnou. Do působnosti zastupitelstva obce 

patří rozhodování ve věcech, které jsou zahrnuty do samostatné působnosti obce. 

Zastupitelstvo má právo rozhodovat v následujících věcech: 

 schvaluje rozpočet obce, jakož i závěrečný účet obce včetně účetní závěrky, 

 zabývá se otázkou rozvoje obce a vytváří různé programy rozvoje, 

 je zřizovatelem organizačních složek obce, příspěvkových organizací, z toho vyplývá i 

pravomoc zrušení těchto subjektů, 

 má možnost zřídit právnické osoby, schvaluje jejich zakladatelské smlouvy, 

společenské smlouvy spolu se stanovami, 

 navrhuje zástupce, kteří budou v orgánech subjektů, ve kterých má obec majetkovou 

účast, 

 v případě potřeby rozhoduje o uspořádání místního referenda, 

 je odpovědná za vydávání obecně závazných vyhlášek, 

 ze svých řad volí starostu, místostarosty a radní obce, má pravomoc je odvolat, 

 zřizuje obecní policii, 

 schvaluje nové názvy či přejmenování, ulic, částí obce a jiných veřejných prostranství,  
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 rozhoduje o výši odměn neuvolněných zastupitelů a také o výši cestovních náhrad 

zastupitelů obce, 

 může udělit cenu obce nebo čestné občanství a také je může odebrat, 

 v neposlední řadě plní další úkoly stanovené zákony. 

 

 Zastupitelstvo obce má také právo rozhodovat ve věcech týkající se majetkoprávních 

záležitostí a to: 

 v případech nabytí či převodu práv k nemovitým věcem, 

 poskytnutí darů fyzickým nebo právnickým osobám ať už věcných či peněžních 

v hodnotě nad 20.000,- Kč, 

 může poskytnout dotaci v hodnotě nad 50.000,- Kč, 

 poskytuje vklady do právnických osob v peněžní a nepeněžní formy, 

 rozhoduje o postoupení či prominutí pohledávky v hodnotě vyšší než 20.000,- Kč, 

 přijetí nebo poskytnutí půjčky a přijetí dotace, 

 a také schvaluje vydávání komunálních dluhopisů. 

 

Rada obce 

 Jedná se o výkonný orgán, a také jako zastupitelstvo obce i rada působí v oblasti 

samostatné působnosti obce. Co se týče odpovědnosti rady, je odpovědna zastupitelstvu obce 

ze své činnosti. V některých obcích rada nemusí být zvolena, v tom případě pravomoci rady 

vykonává starosta obce. Tato situace nastane v obcích, které mají méně než 15 členné 

zastupitelstvo. Obsazení rady je od 5 do 11 členů a počet členů nesmí překročit jednu třetinu 

obsazení zastupitelstva. Členové rady jsou starosta, místostarosta, popřípadě místostarostové a 

další členové, tito členové jsou volení ze zastupitelstva obce.  

 Mezi pravomoci může zahrnout zabezpečení, aby byl dodržován stanovený rozpočet 

obce, vydává nařízení obce, projednává návrhy předložené radě členy rady nebo 

zastupitelstvem obce, popřípadě komisí obce. Ve své pravomoci má organizační uspořádání 

obecního úřadu, jeho rozdělení na odbory a oddělení.  S tímto souvisí i jmenování vedoucích 

odboru a oddělení na návrh tajemníka obce. Má v pravomoci ukládat pokuty, které vyplývají 

ze samostatné působnosti obce, popřípadě tuto pravomoc může přenechat jednotlivým 

odborům obecního úřadu, dále vytváří pravidla pro příjímání a vyřizování stížností, petic, a 

v neposlední řadě musí plnit úkoly stanovené příslušnými zákony. 
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 Jako poradní orgán rada může zřídit komise. V čele komise musí být osoba, která 

prokáže odbornou způsobilost. Odpovědnost komise připadá radě obce. 

Starosta 

 Je reprezentantem obce a zastupuje obec navenek. V čele statutárního města je 

primátor. Starosta i místostarostové jsou členy zastupitelstva obce, které je i volí. Úkolem 

starosty je svolávat zastupitelstvo a také vede schůze zastupitelstva obce. 

 Starosta je odpovědný za přezkoumání hospodaření obce, a to ve stanovené lhůtě.  Do 

jeho kompetencí patří uzavíraní a ručení pracovních smluv se zaměstnanci obce, jakožto 

zaměstnavatel. V oblasti veřejného pořádku může požádat Policii České republiky o 

spoluprací při jeho zajištění, je zodpovědný za včasné informování obyvatel obce a veřejnosti, 

přechází na něho pravomoci tajemníka obecního úřadu v případech, kdy funkce tajemníka 

není zřízena, a v neposlední řadě plní úkoly stanovené příslušnými zákony. 

Obecní úřad 

 Skládá se ze starosty, místostarosty, popřípadě místostarostů, tajemníka obecního 

úřadu a v neposlední řadě samotných zaměstnanců obce. Obecní úřad s rozšířenou působností 

a obec s pověřeným obecním úřadem jsou povinny zřídit funkci tajemníka obecního úřadu. 

Tajemník je zaměstnancem obce a jeho úkolem je zabezpečit plnění jak v samostatné, tak 

přenesené působnosti obce. Dále musí plnit úkoly svěřené mu zastupitelstvem obce, radou 

obce nebo starostou. Rovněž do jeho pravomoci patří vydávání vnitřních směrnic obecního 

úřadu, jako spisového řádu, skartačního řádu nebo pracovního řádu.  V obcích, které nemají 

povinnost zřídit funkci tajemníka obecního úřadu, tuto funkci zastává starosta. Tajemníkovi 

obecního úřadu náleží poradní hlas při zasedání zastupitelstva obce. Důležitým aspektem pro 

tajemníka je, že se nesmí v politických stranách účastnit žádných funkcí. 

 

2.3.3 Hospodaření obce 

 Obec hospodaří se svým majetkem, který využívá hospodárným a účelným způsobem, 

aby to bylo v zájmu obce. Rovněž je povinna se starat o svůj majetek způsobem zabezpečující 

rozvoj tohoto majetku, dále dbá o to, aby nedocházelo k jeho zničení, poškození či odcizení. 
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 Obec každoročně sestavuje rozpočet, který vychází z rozpočtového výhledu a podle 

kterého musí hospodařit. Rozpočtový výhled je nástroj pro střednědobé plánování, zpravidla 

se sestavuje na dobu 2 až 5 let po roce, na který se sestavuje rozpočet obce. Základními údaji 

pro sestavení rozpočtového výhledů jsou uzavřené smlouvy.  Obecně se rozpočet sestavuje 

jako vyrovnaný, ale mohou nastat situace, ve kterých je sestaven jako přebytkový nebo 

schodkový. Přebytkový rozpočet může nastat v situaci, kdy příjmy v daném roce budou 

využity až v roce následujícím, respektive jsou určeny k využití až v následujícím roce. 

Schodkový rozpočet může nastat pouze ve dvou případech a to pokud je schodek možno 

uhradit: 

 uspořenými finančními prostředky minulých let, 

 sjednaným úvěrem nebo návratnou finanční výpomoci, popřípadě prodejem vlastních 

dluhopisů, což není v případě obcí tak časté. 

 

2.3.4 Příjmy a výdaje obce 

 Pro rozčlenění příjmů použiji druhové členění, a to na příjmy daňové, nedaňové, 

kapitálové a dotace.  

 Daňové příjmy tvoří podstatnou část příjmů obce, jsou v nich zahrnuty příjmy jak 

z daní, tak i z poplatků. Obec má příjmy dvou typů, a to z daní svěřených, což představuje 

třeba daň z nemovitosti, kdy celý výnos připadne obci, a daní sdílených, kde obci náleží 

pouze jakýsi poměr z celkového výběru.  

Obcím náleží výnosy z těchto daní: 

a) Daň z nemovitosti – celý výnos připadne té obci, ve které se nachází příslušná 

nemovitost, ať už stavba nebo pozemek, 

b) Daň z příjmů právnických osob, v případě že touto právnickou osobou je samotná 

obec – tato vybraná daň z činnosti, kterou obec zdaňuje, náleží obci odvádějící daň 

v plném rozsahu, 

c) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání, zde je vazba na obec – příjmem obce je 30 

% výnosů z této daně, plynoucí od podnikatelů, kteří mají bydliště na území obce, 

d) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – příjem obce závisí na počtu 

pracovních míst nalézajících se v obci. Pro všechny obce připadá z celostátního 

výběru 1,5%, 
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e) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání – Příjem obce je určen podle její velikosti, 

počtu obyvatel. Na všechny obce připadne 23,58% z 60% celostátního výběru daně, 

f) Daň fyzických osob ze závislé činnosti – obecní příjem závisí podle její velikosti, 

počtu obyvatel. Na všechny obce připadne 22,87% z celostátního výběru daně, 

g) Daň z příjmů fyzických osob srážková – obci náleží příjem podle její velikosti, počtu 

obyvatel. Na všechny obce připadne 23,58% z celostátního výběru daně, 

h) Daň z příjmů právnických osob – příjem obce je určen podle její velikosti, počtu 

obyvatel. Na všechny obce připadne 23,58% z  celostátního výběru daně, 

i) Daň z přidané hodnoty – obci náleží příjem podle její velikosti, počtu obyvatel. Na 

všechny obce připadne 20,83% z celostátního výběru daně. 

 

 Princip zjištění přídělů jednotlivým obcím je následující. „Procento, kterým se ostatní 

obce, tzn. kromě hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna podílejí na procentní části 

celostátního hrubého výběru daní, se vypočte jako součet“ 
6
těchto následujících kroků a to: 

1. Procentní poměr výměry vynásobený koeficientem 0,03  katastrálního území příslušné 

obce k celkové výměře všech obcí, 

2. Procentní poměr vynásobený koeficientem 0,10 počtu obyvatel příslušné obce k 

celkovému počtu obyvatel za všechny obce, 

3. Procentní poměr vynásobený koeficientem 0,07 dětí, které navštěvují školské zařízení 

zřízené obcí, k celkovému počtu dětí všech obcí, 

4. „Poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obce pomocí koeficientu 

postupných přechodů (viz. Tab 2.5) k součtu násobků postupných přechodů 

vypočteného za ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 

0,80 a dále násobeného celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého 

výnosu daní podílejí ostatní obce.“
7
 Celkové procento se vypočte následujícím 

způsobem a to pomocí zlomku, kde v čitateli je součin přepočítacího koeficientu (viz. 

Tab. 2.4) pro ostatní obce a počtu obyvatel za ostatní obce, „ve jmenovateli je součet 

                                                             
6
 Dle Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a 

některým statním fondům 

7 Dle Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a 

některým statním fondům 
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násobků přepočítacích koeficientů a počtu obyvatel připadající na hlavní město Prahu, 

Plzeň, Ostravu, Brno a ostatní obce.“
8
 

 

 „Procento, kterým se hlavní město Praha, Plzeň, Ostrava a Brno podílejí na procentní 

části celostáního hrubého výnosů daní, se vypočte jako součet“
9
 následujících kroků: 

1. Procentní poměr výměry vynásobený koeficientem 0,03  katastrálního území příslušné 

obce k celkové výměře všech obcí, 

2. Procentní poměr vynásobený koeficientem 0,10 počtu obyvatel příslušné obce k 

celkovému počtu obyvatel za všechny obce, 

3. Procentní poměr vynásobený koeficientem 0,07 dětí, které navštěvují školské zařízení 

zřízené obcí, k celkovému počtu dětí všech obcí, 

4. „Poměru násobku příslušného přepočítacího koeficientu a připadajícího na hlavní 

město Prahu, Plzeň, Ostravu nebo Brno a počtu obyvatel hlavního města Prahy, Plzně, 

Ostravy nebo Brna k součtu násobků příslušných přepočítacích koeficientů a počtu 

obyvatel připadajících na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu, Brno a na ostatní obce, 

vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,80.“
10

 

Tab. 2.4 Přepočítací koeficient 

Hlavní město Praha 4,0641 

Plzeň 2,2961 

Ostrava 2,2961 

Brno 2,2961 

Ostatní obce 1,0000 

Zdroj:http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0

&idBiblio=49560&recShow=13&fulltext=&nr=243~2F2000&

part=&name=&rpp=15#parCnt 

 

                                                             
8 Dle Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a 

některým statním fondům 

9 Dle Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a 

některým statním fondům 

10 Dle Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a 

některým statním fondům 
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Tab. 2.5 Koeficienty a násobky postupných přechodů 

Obce s počtem obyvatel Koeficient 

postupných 

přechodů 

Násobek postupných přechodů 

0 - 50 1,0000 1,000 x počet obyvatel 

51 – 2 000 1,0700 50 + 1,0700 x počet obyvatel z počtu 

obyvatel přesahujících 50 

2 001 – 30 000 1,1523 2  136,5 + 1,1523 x počet obyvatel 

z počtu obyvatel obce přesahujících 2 

000 

30 001 – a více 1,3663 34 400,9 + 1,3663 x počet obyvatel 

z počtu obyvatel obce přesahujících 30 

000 

Zdroj:http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49560&recShow=12&fulltext=&nr=24

3~2F2000&part=&name=&rpp=15#parCnt 

 

Příjmy obcí z poplatků 

 Poplatky můžeme rozdělit do tří kategorií, a to na poplatky místní, správní a poplatky 

spojené s životním prostředím. Místní poplatky jsou specifické tím, že jsou stanoveny státem 

a obec rozhoduje o tom, zda je uplatní či nikoliv. Zákon vymezuje celkem devět místních 

poplatků, a to poplatky: ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného 

prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity, za povolení k vjezdu s motorovými vozidly 

do vybraných míst a částí měst, za provozování výherních hracích přístrojů, za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 

nebo kanalizace. 

 Dalším druhem poplatků jsou poplatky správní. Tyto poplatky souvisí s přenesenou 

působností obce, a obec je vybírá při jejím výkonu. 

 

 Posledním druhem jsou poplatky spojené s životním prostředím, kde obci připadá 

určitá část těchto poplatků. Jedná se především o: 



19 

 

 poplatky za znečištění ovzduší v případě malých lokálních zdrojů, 

 poplatky za uložení odpadů, 

 poplatky za povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 

 odvod za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu. 

 

 Další kategorií příjmů jsou příjmy nedaňové. Jsou spojeny s hospodářskou činností 

obce. Můžeme zde zařadit příjmy z pronájmů majetku, příjmy od organizační složky obce, 

dary a různé příspěvky. 

 Kapitálové příjmy obce jsou představeny obvykle dlouhodobým pronájmem majetku 

obce, čímž mohou být nemovitosti, akcie a podobně. 

 Příjem, který je poskytován z jiných veřejných rozpočtů, je dotace. Těmito veřejnými 

rozpočty mohou být státní rozpočet a rozpočty státních fondů, krajů nebo fondů Evropské 

unie. 

 Dotace můžeme rozdělit do dvou kategorií, a to na dotace nárokové a dotace 

nenárokové. Nárokové dotace jsou poskytovány obci automaticky, aniž by obec musela o tyto 

dotace žádat. Jedná se především o dotace formou příspěvku na školství, dotace na vybraná 

zdravotnická zařízení, dotace na výkon státní správy. Nárok příspěvku na školství vzniká té 

obci, která je zřizovatelem mateřské nebo základní školy a odvíjí se podle počtu žáků 

docházejících do těchto zařízení. Dotace na vybraná zdravotnická zařízení připadnou té obci, 

která zřídí například jesle. Co se týče dotace na výkon státní správy, tato dotace náleží každé 

obci ať v nižší nebo vyšší výši podle počtu vykonávaných činností v přenesené působnosti a 

počtu obyvatel, pro kterou je určitá činnost vykonávána. Druhou kategorií jsou dotace 

nenárokové, o které se musí obec sama přičinit a požádat. Převážně se jedná o peněžní 

prostředky ze státního rozpočtu. Nenárokové dotace bývají formulovány prostřednictvím 

dotačních programů. Například se může jednat o program rozvoje venkova, rozvoje 

průmyslových zón, podpora cestovního ruchu. 

 Výdaje obce obecně lze rozdělit na dvě skupiny, a to běžné výdaje a výdaje 

kapitálové. Struktura výdajů obcí je zobrazena v tabulce Tab. 2.6. Mezi běžné výdaje můžeme 

zařadit výdaje na platy zaměstnanců, úroky, nákupy energii, služeb dary a jiné. 

 Kapitálovými výdaji rozumíme výdaje na investiční nákupy, nákupy akcií a 

majetkových podílů, investiční transfery obyvatelstvu, obcím. 
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Tab. 2.6 Struktura výdajů obcí 

Výdaje Výdajová oblast 

Zemědělství a lesní hospodářství  obhospodařování půdního fondu 

v majetku obce 

 obhospodařování obecních lesů 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství  provoz veřejné silniční dopravy 

 údržba silnic, chodníků, veřejných 

prostranství 

 zajišťování pitné vody 

 odvod a čistění odpadních vod 

 podpora rozvoje podnikání 

 sběr surovin 

Služby pro obyvatelstvo  základní a mateřské školy 

 kultura 

 podpora tělovýchovných a zájmových 

organizací 

 zdravotnictví 

 komunální služby 

 bydlení 

 životní prostředí 

Sociální věci a politika zaměstnanosti  dávky v sociálním zabezpečení 

 zřizování sociálních zařízení 

Bezpečnost státu a právní ochrana  civilní obrana 

 obecní policie 

 požární ochrana 

Zdroj:  Tománek, 2008, s. 180 
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2.4 Kraj 

 „Je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu.“
11

 Vymezením 

kraje se zabývá zákon č. 129/2000 Sb. o krajích. Dalším důležitým aspektem je, že kraj 

hospodaří se svým majetkem, má právní subjektivitu a ve vztazích vystupuje svým jménem, 

z čehož vyplývá i odpovědnost.  Stejně jako obec je kraj veřejnoprávní korporací.  Česká 

republika je rozdělená na 14 krajů a to kraj Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, 

Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, 

Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský. 

 

2.4.1 Samostatná a přenesená působnost 

 V oblasti samostatné působnosti jsou řešeny záležitosti týkající se kraje a obyvatel 

kraje, pokud zákon nestanoví jinak. Pro výkon samostatné působnosti kraj vydává obecně 

závazné vyhlášky, případně jiné právní předpisy, které umožňuje zákon. Kraj také může pro 

zajištění samostatné působnosti zřídit právnické osoby, popřípadě organizační složky kraje. 

Do samostatné působnosti můžeme, také zahrnou pravomoci zastupitelstva kraje či rady kraje.  

 Co se týká přenesené působnosti kraje, tato působnost je vymezena zákonem. Stát 

poskytuje dotace krajům na výkon přenesené působnosti ze státního rozpočtu.  

 

2.4.2 Orgány kraje 

 Orgány kraje jsou složeny ze zastupitelstva kraje, rady kraje, hejtmana a krajského 

úřadu. 

Zastupitelstvo obce 

 Skládá se ze členů zastupitelstva volených v přímých volbách občany kraje. Jedná se o 

funkci veřejnou. Počet členů zastupitelstva je zobrazen v následující tabulce Tab. 2.7 a odvíjí 

se podle počtu obyvatel v kraji. 

 

                                                             
11

 Dle Zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
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Tab. 2.6 Počet členů zastupitelstva 

Počet obyvatel Počet členů 

Do 600 000 obyvatel 45 členů 

Nad 600 000 do 900 000 55 členů 

Nad 900 000 65 členů 

Zdroj:http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49297&recShow=31&fulltext=z~C3~A1

kon~20o~20kraj~C3~ADch&nr=&part=&name=&rpp=100#parCnt 

 

 V pravomoci zastupitelstva kraje je zřídit výbory jako poradní a iniciační orgán. 

Zastupitelstvu kraje připadá rozhodování v následujících věcech. 

 schvaluje obecně závazné vyhlášky, 

 rozhoduje a schvaluje koncepci v oblasti rozvoje kraje, dále koncepci v oblasti 

cestovního ruchu, 

 může předkládat Poslanecké sněmovně návrhy zákonů, 

 v oblasti hospodaření kraje schvaluje rozpočet kraje a projednává závěrečný účet kraje 

spolu s účetní závěrkou, 

 je zakladatelem příspěvkových organizací či organizačních složek kraje, 

 může založit právnickou osobu, schvaluje její zakladatelské smlouvy, společenské 

smlouvy nebo stanovy, 

 s tímto souvisí pravomoc, jmenovat zástupce kraje do orgánů vzniklých organizací, 

 pravomocí zastupitelstva je jmenování hejtmana společně s jeho náměstky z řad 

zastupitelů kraje, 

 do rozhodování patří i udělení ceny kraje či uspořádání referenda, 

 a v dalších záležitostech, které ukládá zákon. 

 

 Zastupitelstvo obce má také právo rozhodovat ve věcech týkající se majetkoprávních 

záležitostí a to: 

 v případech nabytí či převodu práv k nemovitým věcem, 

 poskytnutí darů fyzickým nebo právnickým osobám ať už věcných či peněžních 

v hodnotě nad 100.000,- Kč, 
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 může poskytnout dotaci obcím, 

 poskytuje vklady do právnických osob v peněžní a nepeněžní formy, 

 rozhoduje o postoupení či prominutí pohledávky v hodnotě vyšší než 200.000,-, 

 přijetí nebo poskytnutí půjčky a přijetí dotace, 

 a také schvaluje vydávání komunálních dluhopisů. 

 

Rada obce 

 Působí v oblasti samostatné působnosti kraje a je výkonným orgánem, popřípadě může 

rozhodovat i v oblasti přenesené působnosti. Počet členů rady je 9 nebo 11, což se odvíjí 

podle počtu obyvatel, členem rady je hejtman, náměstci hejtmana a další. V pravomoci rady je 

zřídit komise, což představuje iniciační a poradní orgán, který je odpovědny radě kraje. 

Pravomoci rada vykonává v těchto záležitostech: 

 v oblasti hospodaření kraje, projednává rozpočet a zabezpečí jeho dodržení, 

 ve své pravomoci má organizační uspořádaní krajského úřadu, jeho rozdělení na 

odbory a oddělení s tímto souvisí i jmenování vedoucích odboru a oddělení na návrh 

ředitele krajského úřadu, 

 zřizuje komise, dle potřeby, 

 ukládá pravidla pro vyřizování petic, 

 je oprávněná vydávat nařízení kraje, 

 je odpovědná za vyřízení návrhů a připomínek obcí a dalších organizací obvodu kraje, 

ty to návrhy a připomínky mohou radě předložit i členové zastupitelstva či komise,  

 příspěvkovým organizacím schvaluje účetní závěrky, založených krajem, 

 a další úkoly stanovené zákonem. 

 

 Stejně jako zastupitelstvo kraje i rada má určité pravomoci v oblasti majetkoprávní. 

Jedná se o poskytnutí dotací občanským sdružením a dalším fyzickým a právnickým osobám 

vymezených v zákoně. Tato dotace nesmí být vyšší než 200.000 Kč v jednom kalendářním 

roce jedné z vedených osob. V oblasti pohledávek může prominout pohledávku, která není 

vyšší než 200.000 Kč. Může poskytnout dary ať peněžní nebo nepeněžní nepřesahující 

100.000 Kč. 
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Hejtman 

 Nejvyšším představitelem kraje je hejtman volený ze členů zastupitelstva. Jeho funkcí 

je vystupovat navenek za kraj. Úkolem hejtmana je svolávání a řízení schůzi jak zastupitelstva 

kraje, tak rady kraje. 

 Pravomoci hejtmana kraje jsou následující. Hejtman společně se svými náměstky 

podepisují právní akty kraje. Má na starosti ředitele, kterému ukládá úkoly a také mu 

stanovuje plat na základě zvláštního právního předpisu. Může zřídit zvláštní orgán 

v přenesené působnosti. Je odpovědný za přezkoumání hospodaření kraje a to ve stanovené 

lhůtě, a dále informuje občany kraje i veřejnost. Povinnosti mu mohou ukládat i zastupitelé 

kraje, jakož to i rada kraje. 

Krajský úřad 

 Vykonává svou činnost v oblasti samostatné a přenesené působnosti kraje. Je složen 

z ředitele, který stojí v čele kraje a zaměstnanců kraje. Mezi úkoly krajského úřadu můžeme 

zařadit přezkoumávání vydaných rozhodnutí obce, může ukládat sankce, dále vykonává rádce 

obcím v oblasti metodické a odborné pomoci, zajišťuje kontrolu přenesené působnosti obce a 

vykonává další úkony stanovené příslušnými zákony.  Důležitou osobou je ředitel krajského 

úřadu a jsou mu svěřeny pravomoci. Plní roli zaměstnavatele zaměstnancům krajského úřadu, 

kontroluje jejich činnost, přísluší mu i stanovení platů zaměstnancům. Může předkládat i radě 

návrhy, dále vydává organizační řád, pracovní řád, spisový řád a další vnitřní předpisy. 

V neposlední řadě musí vykonávat úkony mu svěřené prostřednictvím zastupitelstva kraje či 

rady kraje. Řediteli krajského úřadu náleží poradní hlas při zasedání zastupitelstva kraje. 

Důležitým aspektem pro ředitele je, že se nesmí v politických stranách účastnit žádných 

funkcí.  

 

2.4.3 Hospodaření kraje 

 Hospodaří se svým majetkem, který využívá hospodárným a účelným způsobem, aby 

to bylo v zájmech kraje. Rovněž je povinný se starat o svůj majetek způsobem zabezpečující 

rozvoj tohoto majetku, dále dbá o to, aby nedocházelo k jeho zničení, poškození či odcizení. 

 Kraj každoročně sestavuje rozpočet, který vychází z rozpočtového výhledu a podle 

kterého musí hospodařit. Rozpočtový výhled je nástroj pro střednědobé plánování, zpravidla 
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se sestavuje na dobu 2 až 5 let po roce, na který se sestavuje rozpočet kraje. Základními údaji 

pro sestavení rozpočtového výhledů jsou uzavřené smlouvy.  Obecně se rozpočet sestavuje 

jako vyrovnaný, ale mohou nastat situace, ve kterých je sestaven jako přebytkový nebo 

schodkový. Přebytkový rozpočet může nastat v situaci, kdy příjmy v daném roce budou 

využity až v roce následujícím, respektive jsou určeny k využití až v následujícím roce. 

Schodkový rozpočet může nastat pouze ve dvou případech a to pokud je schodek možno 

uhradit: 

 uspořenými finančními prostředky minulých let, 

 sjednaným úvěrem nebo návratnou finanční výpomoci, popřípadě prodejem vlastních 

dluhopisů. 

 

2.4.4 Příjmy a výdaje kraje 

 Struktura příjmu kraje se liší od příjmů obce, ale lze použít druhové členění a to na 

příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace. 

 Daňové příjmy kraje tvoří dvě kategorie, a to příjmy z daní a příjmy z poplatku, což je 

shodné s příjmy obce. Krajům připadají výnosy z těchto daní: 

a) stejně jako obcím, krajům náleží celá daň z příjmů právnických osob, přičemž touto 

právnickou osobou jsou samotné kraje, 

b) všem krajů připadá určité procento daně z příjmů právnických osob a to ve výši 8,92% 

z celostátního výběru, 

c) všem krajů připadá určité procento daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou a 

to ve výši 8,92% z celostátního výběru, 

d) všem krajů připadá určité procento daně z přidané hodnoty a to ve výši 7,86% 

z celostátního výběru, 

e) všem krajů připadá určité procento daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 

funkčních požitků a to ve výši 8,65% z celostátního výběru, 

f) všem krajů připadá určité procento daně z příjmů fyzických osob ze samostatně 

výdělečné činnosti a to 8,92% z 60% celostátního výběru. 

 

 Součet těchto příjmů je rozdělen mezi jednotlivé kraje podle příslušného procentního 

podílu viz. Tab 2.8. 
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Tab. 2.8 Procento, kterým se jednotlivé kraje podílejí na procentní části celostátního hrubého 

výnosu daně 

Kraj Procento 

Hlavní město Praha 3,183684 

Středočeský 13,774311 

Jihočeský 8,607201 

Plzeňský 7,248716 

Karlovarský 3,772990 

Ústecký 8,242502 

Liberecký 4,681207 

Královehradecký 6,442233 

Pardubický 5,555168 

Vysočina 7,338590 

Jihomoravský 9,526055 

Olomoucký 6,751705 

Zlínský 5,251503 

Moravskoslezský 9,624135 

Úhrn 100 

Zdroj:http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49560&recShow=11&fulltext=&nr=24

3~2F2000&part=&name=&rpp=15#parCnt 

 

 V případě poplatků se jedná pouze o příjmy ze správních poplatků. 

 Dalším druhem příjmů dle druhového členění jsou příjmy nedaňové, které netvoří moc 

významnou položku. Zde zahrnujeme příjmy z pronájmu majetku, darů a také příjmy od 

organizačních složek a příspěvkových organizací zřízených krajem. 
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 Třetí skupinou jsou příjmy kapitálové z prodeje dlouhodobého majetku. 

 Posledním druhem příjmů mohou být dotace krajům. Dotace kraj může získat 

z rozpočtů státních fondů nebo rozpočtu Evropské unie, ale podstatnou část dotací tvoří 

dotace ze státního rozpočtu. Krajům náleží dotace formou příspěvků na výkon státní správy, 

které jsou vypláceny prostřednictvím kapitoly všeobecná veřejná správa, odvíjí se podle počtu 

zaměstnanců vykonávající státní správu. Další dotace mohou být poskytovány 

prostřednictvím ministerstev, nejvýznamnějším poskytovatel dotací je Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy na rozvoj regionálního školství. 

 Co se týče výdajové strany u krajů, ve velké míře je shodná se stranou příjmovou, 

jelikož většina dotací jsou dotace účelové a kraje je musí použít stanoveným způsobem na 

sledované účely. 
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3 Základní změny v rozpočtovém určení daní 

 Rozpočtové určení daní upravuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 

některých daní územním samosprávným celkům a některých státních fondů v aktuálním 

znění. Cílem tohoto zákona je způsob rozdělení sdílených daní mezi územní samosprávné 

celky. Vznikem ČR dochází ke změnám ve financování územních samosprávných celků. Je 

zde zavedeno samostatné financování prostřednictvím sdílených daní. Vývoj financování je 

rozebrán v následující kapitole. 

 

3.1 Rok 1993 - 1995 

 Začátkem roku 1993 se obecním příjmem stala daň z příjmů. Obcím náleží celý výnos 

daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, tato daň představuje svěřenou 

daň. Další svěřenou daní, kde celý výnos připadá obci je daň z nemovitosti. Druhým typem 

daní, které připadají obci, jsou daně sdílené. Mezi sdílenou daň řadíme daň z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti a podíl připadající všem obcím je ve výši 40% z celookresního 

výnosu. V případě čtyř největších měst, a to hlavního města Prahy, Plzně, Brna a Ostravy, je 

příjmem celý výnos daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybrané na jejich území. 

 V roce 1994 k výše uvedeným daním, které jsou příjmem obcí, přibyla další daň. Mezi 

svěřené daně se zařadila daň z příjmů právnických osob, jejíž 100% výnos připadá obcím. 

V tomto roce se zvýšil podíl obcí na daních z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na 

50% z celookresního výnosu. 

 Co se týče roku 1995, příjmy obcí jsou shodné s rokem 1994, jedinou změnou je 

zvýšení podílu na sdílené daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na 55% 

z celookresního výnosu viz. Příloha č. 2. 

 

3.2 Rok 1996 – 2000 

 Předchozí zákon obsahoval nedostatky, kterými byly velké rozdíly mezi daňovými 

příjmy obcí, takže se mohlo stát, že dvě relativně stejné obce měly rozdílné daňové příjmy a 

to z toho důvodu, že se každá nacházela v jiném okrese. Dále se obce snažily nalákat 

podnikatele, čímž nastal konkurenční boj o to, která obec bude úspěšnější a získá daň z příjmů 

fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti těchto podnikatelů do svého rozpočtu. Díky 
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těmto nedostatků byla přijata novela zákona o rozpočtovém určení daní s platností od 

1.1.1996. Zásadní změna nastala u DPFO ze závislé činnosti, u této daně se podíl obcí snížil 

na 30% celookresního výnosu. Z těchto 30% celookresního výnosu se jedna třetina vracela do 

obce, kde byla plátcova pokladna, a zbylé dvě třetiny se rozdělily mezi obce v poměru počtu 

obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel v celém okresu. Okresním úřadům připadlo 

dalších 30% a zbylých 40% bylo příjmem státního rozpočtu. Čtyřem největším městům se 

podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti také snížil, a to na 70% z výběru 

v daném městě a zbylá část tvoří příjem státního rozpočtu. Změny nastaly také u DPPO, u 

které se obce od roku 1996 začaly podílet na celostátním výnosu a to 20%. Podstatnou 

změnou a tedy dalším příjmem obcí byly zavedeny od roku 1997 poplatky za znečištění 

životního prostředí, za komunální odpad a také za uložení odpadu viz. Příloha č. 3. 

 

3.3 Rok 2001 – 2007 

 Pro další spravedlivější rozdělení daní  byla přijata novela platná od 1.1.2001, která 

mění strukturu daňových příjmů. Mezi svěřené příjmy, kdy celý výnos připadne obci, 

zahrnuje daň z nemovitosti a také daň z příjmů právnických osob, kde plátcem je obec. Do 

druhé kategorie, kategorie  daní sdílených, jsou zařazeny následující daně, které tvoří příjem 

obcí : daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků v podílu 20,59% 

z celostátního výběru, daň z příjmů fyzických osob vybírána srážkou v podílu 20,59% 

celostátního výnosu, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti v podílu 

20,59% ze 60% z celostátního výnosu, daň z příjmů právnických osob v podílů 20,59% 

celostátního výnosu, novým daňovým příjmem se stal podíl 20,59% z celostátního výnosu na 

daní z přidané hodnoty. Nastalo také snížení podílu na dani z příjmů fyzických osob ze 

samostatné výdělečné činnosti na 30%, toto snížení nastalo, aby nedocházelo k přetahování 

podnikatelů. Změnil se také způsob výpočtu daní jednotlivým obcím. Zavedlo se 14 kategorii 

podle velikosti obce. Nový výpočet se stanoví jako zlomek, kde v čitateli je násobek počtu 

obyvatel obce a koeficientu velikostní kategorie, a ve jmenovateli je suma těchto násobků 

z čitatele všech obcí v ČR viz. Příloha č. 4. 

 V tomto období se zavedlo a do rozpočtového určení daní bylo zařazeno financování 

krajů. Kraje se podílejí podílem 3,1% z celostáního výnosu na sdílených daních. 
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 Další novela vešla v platnost od roku 2002, obcí se dotkla jenom nepatrně a jednalo se 

o daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Jednalo se o podíl ve 

výši 1,5% z celostátního výnosu, měl to být jakýsi motiv pro obce, aby podporovaly 

zaměstnanost v obci. Z tohoto vyplývá, že způsob rozdělení byl stanoven podle počtu 

zaměstnanců v obci k celkovým zaměstnancům v České republice.   

 Novela z roku 2004, která vstoupila v platnost od 1.1.2005, se týká pouze krajů. 

Oblastí, kterou se novela zabývala, bylo zvýšení podílu pro kraje, jelikož kraje s dosavadním 

podílem nesouhlasily a byly odkázány na dotace ze státního rozpočtu. Podíl krajů se zvýšil 

z 3,1% z celostátního výběru na 8,92% z celostátního výběru viz. Příloha č. 5. 

  

3.4 Rok 2008 

 Od počátku roku 2008 vešla v platnost novela zákona o rozpočtovém určení daní, 

která měla za úkol navýšení daňových příjmů obcí a mění způsob rozdělení sdílených daní. 

Měla zmírnit rozdíly mezi malými a velkými obcemi. Dosavadní jedno kritérium počtu 

obyvatel, čili velikostní kategorie, bylo doplněno o další kritérium. Novým zavedeným 

kritériem je výměra katastrálního území obce, tomuto kritériu byla přidělena váha 3%, stejnou 

váhu má i kritérium prostého počtu obyvatel. Zbývajících 94% patří počtu obyvatel obce, 

tento počet obyvatel obce je upraven koeficientem velikostních kategorií.  Kritérium velikosti 

katastrálního území se může zdát jako nepodstatné, když mu je přiřazena váha pouze 3%, ale 

není tomu tak. Zejména pro málo zalidněné obce je důležité, protože díky němu došlo 

k nárůstu daňových příjmů obce. Další změnou, která přinesla novela, bylo zredukování 

velikostních kategorií z dosavadních 14 na nové 4 velikostní kategorie.  Aby se zamezilo 

skokovým přechodům, jsou zavedeny koeficienty postupných přechodů, které jsou uvedeny 

v následující tabulce Tab. 3.1.  
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Tab. 3.1 Koeficienty postupných přechodů a násobky postupných přechodů 

Počet obyvatel 

Od - do 

Koeficient 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 

přesahující 300 

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

obyvatel z počtu obyvatel 

přesahující 5 000 

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

obyvatel z počtu obyvatel 

přesahující 30 000 

Zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-377 

 

 Aby se uvedené změny neprojevily drasticky v rozpočtech obcí, byl zvýšen podíl 

sdílených daní na 21,4% z celostátního výnosu. 

 

3.5 Rok 2012 

 V roce 2012 došlo k drobným změnám v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. 

Jednalo se o zvýšení podílu na DPH z podílu 21,4% na 19,93%.  
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4 Analýza dopadů změn v rozpočtovém určení daní 

 Cílem této kapitoly je analyzovat možné navrhované změny v rozpočtovém určení 

daní a zjistit dopady těchto změn. Součásti je i pohled na rozpočtové určení daní Slovenské 

republiky. Autor zde zmiňuje i vývoj daňových příjmů připadající obcím v důsledků změn ať 

u zákona o rozpočtovém určení daní nebo jiných zákonů. 

4.1 Vývoj daňových příjmů obcí 

 Příjmy obcí, jak už bylo zmíněno výše, můžeme rozdělit do čtyř skupin, a to na příjmy 

daňové, příjmy nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery neboli dotace. V této části se 

budu zabývat analýzou a vývojem pouze daňových příjmů. 

 Pro srovnání jsem si zvolil údaje od roku 2006, ve kterém Česká republika dosahovala 

nejvyššího ekonomického růstu (viz. Schéma 4.1), až do roku 2011, za který jsou známy 

poslední údaje.  I přes postupný pokles hrubého domácího produktu daňové příjmy měly 

rostoucí trend, tento trend byl narušen v roce 2009, kdy došlo k poklesu daňových příjmů, a 

hrubý domácí produkt se nalézal v záporných hodnotách.  Po překonání zase nastupuje 

rostoucí trend daňových příjmů a hodnota hrubého domácího produktu se nachází v kladných 

číslech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 4.1 Vývoj HDP 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.1 Rok 2006 

 Celkový úhrn příjmů všech obcí činil 245,6 mld. Kč, oproti minulému roku se příjmy 

obcí zvýšili o 17,1 mld. Kč. Nejvýznamnějším zdrojem příjmů jsou příjmy daňové, které se 

podílí zhruba 53% na celkových příjmech.(viz. Tab. 4.1) 

V tomto roce obcím připadly daňové příjmy v následujícím rozdělení: 

a) Daň z nemovitosti – celý výnos připadne té obce, ve které se nachází příslušná 

nemovitost ať už stavba nebo pozemek. 

b) Daň z příjmů právnických osob, v případě, že touto právnickou osobou je samotná 

obec – tato vybraná daň z činnosti, kterou obec zdaňuje, náleží obci odvádějící daň 

v plném rozsahu. 

c) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání, zde je vazba na obec – příjmem obce je 30 

% výnosů z této daně, v případě plynutí od podnikatelů, kteří mají bydliště na území 

obce 

d) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – pro všechny obce připadá 

z celostátního výběru 1,5%. 

e) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání – na všechny obce připadne 20,59% z 60% 

celostátního výběru daně. 

f) Daň fyzických osob ze závislé činnosti - na všechny obce připadne 20,59% z 

celostátního výběru daně. 

g) Daň z příjmů fyzických osob srážková – na všechny obce připadne 20.59% z 

celostátního výběru daně. 

h) Daň z příjmů právnických osob - na všechny obce připadne 20,59% z  celostátního 

výběru daně. 

i) Daň z přidané hodnoty - Na všechny obce připadne 20,59% z celostátního výběru 

daně. 

Tab. 4.1 Daňové příjmy obcí 

Daňové příjmy 2005 2006 

Daň z příjmů FO 36 469,1 33 966,9 

Daň z příjmů PO 32 997,9 34 276,9 
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DHP 43 199,3 45 613,2 

Poplatky 11 270,8 11 828,0 

Daň z nemovitosti 4 966,1 4 974,0 

celkem 128 910,0 130 673,1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Daňové příjmy v roce 2006 byly vykázány ve výši 130,7 mld. Kč. V oblasti daně 

z příjmů fyzických osob došlo oproti minulému roku k poklesu zhruba o 2,5 mld. Kč a výnos 

z této daně činil 34 mld. Kč. Pokud tuto oblast rozložíme na jednotlivé podoblasti, tak daň 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků byla ve výši 24,9 mld. Kč, 

zde došlo k nepatrnému zvýšení oproti roku minulému, toto zvýšení činilo 0,3 mld. Kč. Daň 

z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, neboli z podnikání zaznamenala 

propad o 2,9 mld. Kč a výsledný výběr byl 7,5 mld.  Kč. Zbylou část příjmů tvoří kapitálové 

výnosy, výnos z pronájmu majetku a ostatním příjmy.  

 Daň z příjmů právnických osob činila z celkových výnosů 34,3 mld. Kč, oproti roku 

předchozímu se zde zaznamenal nárůst výnosů o 1,3 mld. Kč. Z této částky tvoří daň za obce 

5,9 mld. Kč, tuto částku obec vykáže, ale neodvádí. I zde došlo k mírnému zvýšení výnosu. 

 Nejvýznamnějším příjmem obcí z daňových příjmů, co se týče objemu výnosu, je daň 

z přidané hodnoty. Její výnos činil 45,6 mld. Kč, což je o 2,4 mld. Kč více oproti 

předchozímu roku. 

 Příjmem, který celý naleží výlučně obcím je daň z nemovitosti, a to 5,0 mld. Kč.  

 

4.1.2 Rok 2007 

 I v tomto roce celkové příjmy obcí rostly a to o 8,4 mld. Kč. Celkový příjmy byly 

254,0 mld. Kč, v rámci těchto příjmů jsou i příjmy dobrovolných svazků obci ve výši 3,8 mld. 

Kč, samostatné příjmy obcí jsou ve výši 250,2 mld. Kč. Nejvýznamnější příjmy jsou stále 

příjmy daňové a jejích podíl na celkových příjmech se stále zvyšuje, v roce 2007 činil zhruba 

55%. (viz. Tab. 4.2) 

V tomto roce obcím připadly daňové příjmy v následujícím rozdělení: 
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a) Daň z nemovitosti – celý výnos připadne té obce, ve které se nachází příslušná 

nemovitost ať už stavba nebo pozemek. 

b) Daň z příjmů právnických osob, v případě že touto právnickou osobou je samotná 

obec – tato vybraná daň z činnosti, kterou obec zdaňuje, náleží obci odvádějící daň 

v plném rozsahu. 

c) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání, zde je vazba na obec – příjmem obce je 30 

% výnosů z této daně, v případě plynutí od podnikatelů, kteří mají bydliště na území 

obce 

d) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – Pro všechny obce připadá 

z celostátního výběru 1,5%. 

e) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání – Na všechny obce připadne 20,59% z 60% 

celostátního výběru daně. 

f) Daň fyzických osob ze závislé činnosti - Na všechny obce připadne 20,59% z 

celostátního výběru daně. 

g) Daň z příjmů fyzických osob srážková – obci Na všechny obce připadne 20.59% z 

celostátního výběru daně. 

h) Daň z příjmů právnických osob - Příjem Na všechny obce připadne 20,59% z  

celostátního výběru daně. 

i) Daň z přidané hodnoty - Na všechny obce připadne 20,59% z celostátního výběru 

daně. 

Tab. 4.4.2 Daňové příjmy obcí 

Daňové příjmy 2006 2007 

Daň z příjmů FO 33 966,9 36 924,6 

Daň z příjmů PO 34 276,9 38 128,5 

DHP 45 613,2 48 307,9 

Poplatky 11 828,0 13 020,9 

Daň z nemovitosti 4 974,0 4 962,4 

celkem 130 673,1 141 349,8 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Daňové příjmy v roce 2007 vzrostly o 10,7 mld. Kč oproti roku 2006 a činily 141,3 

mld. Kč. Daň z příjmů fyzických osob byla ve výši 36,9 mld. Kč, zde došlo k nárůstu téměř o 
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3,0 mld. Kč. Z této sumy daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 

tvořila, 27,9 mld. Kč což představuje nárůst o 3,0 mld. Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze 

samostatné výdělečné činnosti byla takřka shodná s výběrem v roce 2006 a činila 7,3 mld. Kč. 

 V oblasti daně z příjmů právnických osob došlo také ke zvýšení oproti roku 2006, toto 

navýšení bylo zhruba 3,9 mld. Kč. Daň z příjmů právnických osob je 31,9 mld. Kč, zbylou 

část tvoří výnos daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 6,2 mld. Kč. 

 Co se týče daně z přidané hodnoty, opět se jedná o nejvýznamnější z daňových příjmů 

ve výši 48,3 mld. Kč, meziročně se zvýšil o 2,7 mld. Kč. 

 Do oblasti daňových příjmů spadají i daně a poplatky, v roce 2007 dosáhly celkem 

13,0 mld. Kč. Daň z nemovitosti se pohybovala na úrovni předchozího roku a to 5,0 mld. Kč. 

 

4.1.3 Rok 2008 

 V roce 2008 celkové příjmy obcí společně s dobrovolnými svazky obcí tvořily 272,9 

mld. Čistý příjem obcí činil 269,7 mld. Kč a dobrovolných svazků obcí 3,2 mld. Kč. Ve 

srovnání s předešlým rokem došlo ke zvýšení celkových příjmů o 18,9 mld. Kč, převážně na 

zvýšení se podílely daňové příjmy. Podíl daňových příjmů na celkových výnosech se opět 

zvýšil, v roce 2008 činil téměř 57%. (viz. Tab. 4.3) Daňové příjmy ovlivnila změna zákona č. 

243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, ve kterém došlo ke změně rozdělení daní obcím. 

Důvodem ke změně bylo odstranit velké rozdíly mezi malými a velkými obcemi podle 

velikostní kategorie.  K jedinému kritériu, které bylo používané pro rozdělení sdílených daní, 

a to počet obyvatel upraveným koeficientem se snížila váha,  byla doplněna další dvě kritéria. 

Těmito kritérii jsou celková výměra katastrálního území a také přibylo kritérium poměru 

počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel obcí. Další změnou bylo nahrazení 

dosavadních 14 velikostních kategorií pouze čtyřmi velikostními kategoriemi. 

 „Algoritmus přerozdělení sdílených daňových příjmů dle počtu obyvatel upraveného 

koeficienty obcí byl modifikován zavedením systému tzv. postupných přechodů mezi 

velikostními kategoriemi obcí, jehož smyslem bylo nahradit tzv. skokové přechody mezi 

velikostními kategoriemi obcí (nevýhody spočívaly zejména v tom, že u obcí s počtem 

obyvatel blížícím se hraničním hodnotám velikostních kategorií mohlo i při malé změně počtu 
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obyvatel dojít k přesunu do jiné velikostní kategorie a tím k výrazným změnám daňových 

příjmů, což vedlo v případě některých obcí ke spekulacím s počty obyvatel).“
12

 

 „Dosavadních 14 velikostních kategorií obcí bylo zrušeno a místo nich byly zavedeny 

pouze čtyři velikostní kategorie se stanovenými koeficienty tzv. postupných přechodů podle 

nichž se u každé obce násobí pouze ta část počtu obyvatel obce, která spadá do příslušného 

intervalu počtu obyvatel (tento postup se nevztahuje na čtyři největší města: hl. m. Praha, 

Brno, Ostrava, Plzeň).“
13

 

 Aby dopady nebyly tak velké pro malé obce, došlo ke zvýšení podílu na sdílených 

daních, a to: 

a) Daň z nemovitosti – celý výnos připadne té obce, ve které se nachází příslušná 

nemovitost ať už stavba nebo pozemek. 

b) Daň z příjmů právnických osob, v případě že touto právnickou osobou je samotná 

obec – tato vybraná daň z činnosti, kterou obec zdaňuje, náleží obci odvádějící daň 

v plném rozsahu. 

c) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání, zde je vazba na obec  –  příjmem  obce  je 

30 % výnosů z této daně, v případě plynutí od podnikatelů, kteří mají bydliště na 

území obce 

d) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – příjem obce závisí na počtu 

pracovních míst nalézajících se v obci. Pro všechny obce připadá z celostátního 

výběru 1,5%. 

e) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání – Příjem obce je určen podle její velikosti, 

počtu obyvatel. Na všechny obce připadne 21,4% z 60% celostátního výběru daně. 

f) Daň fyzických osob ze závislé činnosti - obecní příjem závisí podle její velikosti, 

počtu obyvatel. Na všechny obce připadne 21,4% z celostátního výběru daně. 

g) Daň z příjmů fyzických osob srážková – obci náleží příjem podle její velikosti, počtu 

obyvatel. Na všechny obce připadne 21,4% z celostátního výběru daně. 

h) Daň z příjmů právnických osob - Příjem obce je určen podle její velikosti, počtu 

obyvatel. Na všechny obce připadne 21,4% z  celostátního výběru daně. 

i) Daň z přidané hodnoty - obci náleží příjem podle její velikosti, počtu obyvatel. Na 

všechny obce připadne 21,4% z celostátního výběru daně. 

                                                             
12 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/SZU2008_F_pdf.pdf, s. 269 

13 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/SZU2008_F_pdf.pdf, s. 269 
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Tab. 4.3 Daňové příjmy obcí 

Daňové příjmy 2007 2008 

Daň z příjmů FO 36 924,6 36 668,2 

Daň z příjmů PO 38 128,5 44 546,8 

DHP 48 307,9 54 773,4 

Poplatky 13 020,9 13 329,1 

Daň z nemovitosti 4 962,4 5 105,3 

celkem 141 349,8 154 422,8 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Daňové příjmy  v roce  2008  se  zvýšily  o 13,1 mld. Kč  a  celkově  dosáhly       

154,4 mld. Kč.  

 Daň z příjmů fyzických osob zůstala takřka na hodnotě roku předchozího, a to         

36,7 mld. Kč, snížila se nepatrně o 0,3 mld. Kč. Jednotlivé části daně z příjmů fyzických osob 

vypadaly následovně. Ze závislé činnosti a funkčních požitků příjem činil 26,5 mld. Kč, kde 

došlo meziročně k poklesu o 1,4 mld. Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné 

výdělečné činnosti se zvýšila o 0,7 mld. Kč na hodnotu téměř 8,0 mld. Kč.  Podstatný nárůst 

se projevil i v části kapitálových výnosů, spadají zde převážně dividendy, daně z úroků a jiné 

kapitálové výnosy. Příjem se meziročně zvýšil téměř o třetinu na 2,2 mld. Kč. 

 Podstatný nárůst byl i u daně z příjmů právnických osob, činil 6,4 mld. Kč. Tyto 

příjmy tvoří daň z příjmů právnických osob ve výši 38,5 mld. Kč a 6,0 mld. Kč představuje 

výnos z daně příjmů právnických osob za obce. 

 Zvýšení výnosů zaznamenala i daň z přidané hodnoty zhruba o 6,5 mld. Kč a příjem 

činil 54,8 mld. Kč. 

 Co se týče výnosů z daní a poplatků, jsou takřka shodné s rokem minulým, v roce 

2008 činily 13,3 mld. Kč. V oblasti daně z nemovitosti nedošlo také k dramatickému nárůstu 

a hodnota je srovnatelná s hodnotou roku 2007. Pohybuje se kolem 5,1 mld. Kč. 



39 

 

 Kromě zásadních změn v zákoně o rozpočtovém určení daní došlo i k zásadním 

změnám v zákoně o dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. 

Zatímco v roce 2007 se dílčí základ daně stanovil snížením hrubé mzdy o pojistné na sociální 

a zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem, v roce 2008 nastupuje institut super hrubé mzdy 

a dílčí základ daně se stanoví součtu hrubé mzdy a pojistného na sociální a zdravotní pojištěné 

hrazeného zaměstnavatele. Další podstatná změna nastala v sazbě daně, kde dosavadní 

progresivní zdanění (viz. Tab. 4.4) nahradila jedna sazba daně ve výši 15% 

Tab. 4.4 Sazby DPFO 

Základ daně Daň  Ze základu 

převyšujícího 
Od Kč Do Kč 

0 121 200 12%  

121 200 218 400 14 544 + 19% 121 200 

218 400 331 200 33 012 + 25% 218 400 

331 200 A více 61 212 + 32% 331 200 

Zdroj: http://www.mesec.cz/dane/dan-z-prijmu/pruvodce/sazba-dane/ 

4.1.4 Rok 2009 

 Rok 2009 je poznamenán snížením celkových příjmů obcí a dobrovolných svazků obcí 

o 8,0 mld. Kč Příjem obcí činil 261,7 mld. Kč a dobrovolných svazků obcí 3,2 mld. Kč. Klesl 

i celkový podíl daňových příjmů na celkovém výnosu o 5 procentních bodu na výsledných 

51,6%. (viz. Tab. 4.5) 

V tomto roce obcím připadly daňové příjmy v následujícím rozdělení: 

a) Daň z nemovitosti – celý výnos připadne té obce, ve které se nachází příslušná 

nemovitost ať už stavba nebo pozemek. 

b) Daň z příjmů právnických osob, v případě že touto právnickou osobou je samotná 

obec – tato vybraná daň z činnosti, kterou obec zdaňuje, náleží obci odvádějící daň 

v plném rozsahu. 
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c) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání, zde je vazba na obec – příjmem obce je 30 

% výnosů z této daně, v případě plynutí od podnikatelů, kteří mají bydliště na území 

obce 

d) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – příjem obce závisí na počtu 

pracovních míst nalézajících se v obci. Pro všechny obce připadá z celostátního 

výběru 1,5%. 

e) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání – Příjem obce je určen podle její velikosti, 

počtu obyvatel. Na všechny obce připadne 21,4% z 60% celostátního výběru daně. 

f) Daň fyzických osob ze závislé činnosti - obecní příjem závisí podle její velikosti, 

počtu obyvatel. Na všechny obce připadne 21,4% z celostátního výběru daně. 

g) Daň z příjmů fyzických osob srážková – obci náleží příjem podle její velikosti, počtu 

obyvatel. Na všechny obce připadne 21,4% z celostátního výběru daně. 

h) Daň z příjmů právnických osob - Příjem obce je určen podle její velikosti, počtu 

obyvatel. Na všechny obce připadne 21,4% z  celostátního výběru daně. 

i) Daň z přidané hodnoty - obci náleží příjem podle její velikosti, počtu obyvatel. Na 

všechny obce připadne 21,4% z celostátního výběru daně. 

Tab. 4.5 Daňové příjmy obcí 

Daňové příjmy 2008 2009 

Daň z příjmů FO 36 668,2 30 987,6 

Daň z příjmů PO 44 546,8 32 656,7 

DHP 54 773,4 54 157,4 

Poplatky 13 329,1 12 429,7 

Daň z nemovitosti 5 105,3 6 327,8 

celkem 154 422,8 136 559,2 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Výrazně poklesly daňové příjmy na částku 136,6 mld. Kč, pokles činil 17,8 mld. Kč. 

Pokles se projevil ve všech sdílených daních. Oproti roku 2008 se příjem z daně fyzických 

osob snížil o 5,7 mld. Kč a výsledek byl výběr 31,0 mld. Kč. Největší pokles zaznamenala 
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daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, zhruba o 4,1 mld. Kč. Tento 

propad byl způsobem díky poklesu výkonnosti ekonomiky a také díky úmyslným opatřením, 

kterým se podnikajícím fyzickým osobám zaměstnávajícím maximálně pět zaměstnanců 

promíjelo placení záloh. Tato skutečnost se projevila i na příjmech obcí, jelikož zálohy tvoří 

podstatnou část příjmů. Nicméně obce o tyto příjmy nepřijdou, pouze se projeví až 

v následujícím roce.  Výnos daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byl ve výši 24,8 

mld. Kč, snížení se projevilo o 1,7 mld. Kč. Kapitálové výnosy jsou zhruba na úrovni roku 

minulého. 

 Výrazný pokles nastal u daně z příjmů právnických osob, jejíž výnos dosáhl hodnoty 

32,7 mld. Kč, meziroční pokles se projevil o 11,9 mld. Kč. Samostatná daň z příjmů 

fyzických osob byla 26,9 mld. Kč a za obce, kterou vykážou, ale neodvedou, 5,8 mld. Kč.  

 I nejvýznamnější část daňových příjmů zaznamenala snížení výnosu, a to o 0,6 mld. 

Kč. Příjem daně z přidané hodnoty dosáhl 54,2 mld. Kč. Daně a poplatky z vybraných 

činnosti se vybraly v hodnotě 12,4 mld. Kč, i zde jde o pokles zhruba 0,9 mld. Kč oproti roku 

2008. 

 Výraznější nárůst se projevil proti několika minulým rokům u daně z nemovitosti. 

Nárůst je způsoben změnou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Obcím se umožnilo 

stanovit na svém území místní koeficient ve výši 2,3,4 nebo 5, kterým se vynásobí daňová 

povinnost poplatníka. Tuto možnost v roce 2009 využilo a zavedlo místní koeficient kolem 

6%  obcí. Výnos tedy činil 6,3 mld. Kč, což představuje nárůst o 1,2 mld. Kč 

4.1.5 Rok 2010 

 V předchozím roce nastal pokles, zatím co v roce 2010 byl celkem výrazný zvýšení 

celkových příjmů na 288,1 mld. Kč, růst se projevil 23,2 mld. Kč. Znovu se nastartoval 

každoroční nárůst příjmů, který byl přerušen v roce 2009 v souvislosti s propadem inkasa 

daňových příjmů. (viz. Tab. 4.6) 

V tomto roce obcím připadly daňové příjmy v následujícím rozdělení: 

a) Daň z nemovitosti – celý výnos připadne té obce, ve které se nachází příslušná 

nemovitost ať už stavba nebo pozemek. 
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b) Daň z příjmů právnických osob, v případě že touto právnickou osobou je samotná 

obec – tato vybraná daň z činnosti, kterou obec zdaňuje, náleží obci odvádějící daň 

v plném rozsahu. 

c) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání, zde je vazba na obec – příjmem obce je 30 

% výnosů z této daně, v případě plynutí od podnikatelů, kteří mají bydliště na území 

obce 

d) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – příjem obce závisí na počtu 

pracovních míst nalézajících se v obci. Pro všechny obce připadá z celostátního 

výběru 1,5%. 

e) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání – Příjem obce je určen podle její velikosti, 

počtu obyvatel. Na všechny obce připadne 21,4% z 60% celostátního výběru daně. 

f) Daň fyzických osob ze závislé činnosti - obecní příjem závisí podle její velikosti, 

počtu obyvatel. Na všechny obce připadne 21,4% z celostátního výběru daně. 

g) Daň z příjmů fyzických osob srážková – obci náleží příjem podle její velikosti, počtu 

obyvatel. Na všechny obce připadne 21,4% z celostátního výběru daně. 

h) Daň z příjmů právnických osob - Příjem obce je určen podle její velikosti, počtu 

obyvatel. Na všechny obce připadne 21,4% z  celostátního výběru daně. 

i) Daň z přidané hodnoty - obci náleží příjem podle její velikosti, počtu obyvatel. Na 

všechny obce připadne 21,4% z celostátního výběru daně. 

Tab. 4.6 Daňové příjmy obcí 

Daňové příjmy 2009 2010 

Daň z příjmů FO 30 987,6 32 670,9 

Daň z příjmů PO 32 656,7 32 262,1 

DHP 54 157,4 57 551,1 

Poplatky 12 429,7 11 737,1 

Daň z nemovitosti 6 327,8 8 663,6 

celkem 136 559,2 142 885,5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Daňové příjmy se oproti roku 2009 zvýšily o 6,3 mld. Kč a dosáhly celkové výše 

142,9 mld. Kč. I přesto tento nárůst nevrátil hodnotu daňových příjmů na hodnotu roku 2008 
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a také se snížil podíl na celkových příjmech o další 2,6 procentních bodů na výsledných 

49,6%. 

 Příjmy daně z příjmů fyzických osob dosáhly celkem 32,7 mld. Kč, což představuje 

zvýšení o 1,7 mld. Kč oproti minulému období. Nejvýznamnější část v podobě daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dosáhla výsledné hodnoty 25,7 mld. 

Kč, meziročně se zvýšila o 0,9 mld. Kč.  V oblasti daně z příjmů fyzických osob ze 

samostatné výdělečné činnosti, dosáhla celkové výše 4,8 mld. Kč, což představuje nárůst o 

0,7 mld. Kč vůči roku 2009. 

 U daně z příjmů právnických osob výnos představoval 32,3 mld. Kč, ve srovnání 

s předchozím rokem, jde o nižší výběr o 0,4 mld. Kč. Tento příjem dalece zaostává za rokem 

2008, kde činil výnos 44,5 mld. Kč. Z této sumy daň z příjmů právnických osob za obce byly 

ve výši 5,5 mld. Kč, zde nastalo mírné zvýšení o 0,3 mld. Kč. 

 Nejvýznamnější daňový příjem v podobě daně z přidané hodnoty v roce 2010 překonal 

hodnotu vybranou v roce 2008. Dosáhl celkové výše 57,6 mld. Kč a nárůst oproti roku 2009 

činil 3,4 mld. Kč. 

 Stejný trend jako v předchozím roce nastal i v roce 2010 u daní a poplatků 

z vybraných činností a služeb. Tím to trendem je pokles o 0,7 mld. Kč na výsledný výnos   

11,7 mld. Kč. 

 Ve sledovaném období došlo ke zvýšení výběru o 2,3 mld. Kč daně z nemovitosti na 

hodnotu 8,7 mld. Kč.  Je to způsobeno díky přijetí novely zákona o nemovitostech, kterou se 

ruší osvobození pro majitele novostaveb, a také díky zvýšení sazeb daně. Od roku 2009 mají 

obce možnost stanovit místní koeficient, který také napomohl ke zvýšení inkasa daně 

z nemovitosti.  V roce 2010 stanovilo místní koeficient 545 obcí, toto číslo se posléze snížilo 

z důvodů zvýšení sazeb daně a výsledně stanovilo místní koeficient 283 obcí. 

4.1.6 Rok 2011 

 Vývoj daňových příjmů v roce 2011 byl následující. Celkové příjmy obcí spolu 

s dobrovolnými svazky obcí činily 274,1 mld. Kč, příjmy připadající obcím byly tedy 268,5 

mld. Kč. Největší část z tohoto balíku představují daňové příjmy, a to ve výši 141,9 mld. Kč, 

což je zhruba o 1 mld. Kč méně než v roce 2010. Výše daňových příjmů obcí se stále 
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pohybuje pod hranicí objemu příjmů, které bylo dosaženo v roce 2008, což je ovlivněno 

vícero faktory. (viz. Tab. 4.7) 

V tomto roce obcím připadly daňové příjmy v následujícím rozdělení: 

a) Daň z nemovitosti – celý výnos připadne té obci, ve které se nachází příslušná 

nemovitost, ať už stavba nebo pozemek. 

b) Daň z příjmů právnických osob, v případě, že touto právnickou osobou je samotná 

obec – tato vybraná daň z činnosti, kterou obec zdaňuje, náleží obci odvádějící daň 

v plném rozsahu. 

c) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání, zde je vazba na obec – příjmem obce je 30 

% výnosů z této daně, v případě plynutí od podnikatelů, kteří mají bydliště na území 

obce 

d) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – příjem obce závisí na počtu 

pracovních míst nalézajících se v obci. Pro všechny obce připadá z celostátního 

výběru 1,5%. 

e) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání – Příjem obce je určen podle její velikosti, 

počtu obyvatel. Na všechny obce připadne 21,4% z 60% celostátního výběru daně. 

f) Daň fyzických osob ze závislé činnosti - obecní příjem závisí podle její velikosti, 

počtu obyvatel. Na všechny obce připadne 21,4% z celostátního výběru daně. 

g) Daň z příjmů fyzických osob srážková – obci náleží příjem podle její velikosti, počtu 

obyvatel. Na všechny obce připadne 21,4% z celostátního výběru daně. 

h) Daň z příjmů právnických osob - Příjem obce je určen podle její velikosti, počtu 

obyvatel. Na všechny obce připadne 21,4% z  celostátního výběru daně. 

i) Daň z přidané hodnoty - obci náleží příjem podle její velikosti, počtu obyvatel. Na 

všechny obce připadne 21,4% z celostátního výběru daně. 

Tab. 4.7 Daňové příjmy obcí 

Daňové příjmy 2010 2011 

Daň z příjmů FO 32 670,9 31 786,2 

Daň z příjmů PO 32 262, 1 30 806,1 

DHP 57 551,1 58 751,5 
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Poplatky 11 737,1 11 947,3 

Daň z nemovitosti 8 663,6 8 609,1 

celkem 142 885,5 141 901,4 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Pokles výnosů zaznamenala daň z příjmů fyzických osob a to o 0,9 mld. Kč oproti 

předchozímu roku z 32,7 mld. Kč na 31,8 mld. Kč Největší část z této sumy tvoří daň 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši 26,7 mld. Kč a 

zaznamenala nárůst zhruba o 1 mld. Kč oproti roku předcházejícímu. Nárůst byl také 

zaznamenán v oblasti daně z příjmů fyzických osob z kapitálového majetku, který činil        

0,2 mld. Kč a dosáhl částky 2,4 mld. Kč. Naopak výrazný pokles přisel u daně z příjmů ze 

samostatné výdělečné činnosti.  Jednalo se zde o více jak 40% pokles oproti minulému roku a 

výnos činil 2,7 mld. Kč. 

 V případě daně z příjmů právnických osob zde nastal také pokles zhruba o 1,5 mld. Kč 

a výsledný výnos činil 30,8 mld. Kč. Tady zahrnujeme dvě skupiny, a to daň z příjmů 

právnických osob, která činila 25 mld. Kč a druhou skupinou je daň z příjmů právnických 

osob za obec ve výši 5,8 mld. Kč.  Tuto daň platí obce z podnikatelských aktivit, i když tuto 

daň neodvádějí, pouze vykážou. 

 Meziročně byl nárůst pouze u daně z přidané hodnoty a to o 1,2 mld. Kč, tento výnos 

činil 58,8 mld. Kč. Do kategorie daňových příjmů rovněž patří daně a poplatky z vybraných 

činností a služeb, které také zaznamenaly meziroční nárůst o 0,2 mld. Kč na částku 11,9 mld. 

Kč. 

 Posledním daňovým příjmem, který je ve výlučné kompetenci obce, je daň 

z nemovitosti, jejíž výnos činil 8,6 mld. Kč. Od roku 2009 mají obce možnost použít místní 

koeficient a to 2, 3, 4 nebo 5, tímto místním koeficientem vynásobí daňová povinnost 

poplatníka, kromě daně vztahující se na pozemky, ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, 

ovocné sady a trvalých travních porostů, jež se na ně místní koeficient nevztahuje. Počet obcí, 

které tuto možnost využilo, se mění.  V roce 2009 místní koeficient použilo 389 obcí, zatímco 

v roce 2010 došlo k poklesu zhruba o 100. V roce 2011 činil počet obcí, které zavedly místní 

koeficient 299. Převážná část obcí zvolila místní koeficient ve výši 2. 
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4.2 Navrhované změny v rozpočtovém určení daní 

 Nejvýznamnějším příjmem obce jsou daňové příjmy a tyto příjmy se skládají z dvou 

typů, a to z daní svěřených, což představuje třeba daň z nemovitosti, kdy celý výnos připadne 

obci, a daní sdílených, kde obci náleží pouze jakýsi poměr z celkového výběru.  

 Níže navrhovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní vyvolala bouřlivé diskuze. 

Rozdílné názory mají zástupci čtyř velkých měst, které by byly novelou celkem výrazně 

poškozeny, a zástupci menších měst a obcí. Cílem změn je smazat nebo spíše zmenšit rozdíly 

mezi obcemi s největšími a nejnižšími příjmy na obyvatele. Aby došlo ke snížení rozdílu, 

měly se o 7 mld. Kč navýšit sdílené daně na úkor státního rozpočtu a také se měly přesunout 

prostředky v hodnotě 1,5 mld. Kč, což představuje příspěvek na školství z důvodů zavedení 

nového kritéria, a to počtu žáků.  Sdílené daně měly být také posíleny zhruba o 5 mld. Kč, 

tyto prostředky se měly získat snížením daňových příjmů čtyř největších měst, a to hlavního 

města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna. Výsledné posílení sdílených daní činí 13,5 mld. Kč, ty 

mají posílit rozpočty obcí, kromě rozpočtů čtyř největších měst. 

 Příznivý dopad tento návrh má na obce a města, jelikož dojde k posílení daňových 

příjmů. Jak je vidět ze Schématu 4.2, dochází k vyrovnání daňových příjmů mezi 

jednotlivými obcemi a k poklesu daňových příjmů největších měst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 4.2 Příjem na obyvatele obce 

Zdroj: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6504888 
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 Oproti roku 2012 dochází ke změnám v podílech na sdílených daních způsobem, kdy 

nově obcím náleží výnosy z těchto daní: 

a) Daň z nemovitosti – celý výnos připadne té obce, ve které se nachází příslušná 

nemovitost ať už stavba nebo pozemek. 

b) Daň z příjmů právnických osob, v případě, že touto právnickou osobou je samotná 

obec – tato vybraná daň z činnosti, kterou obec zdaňuje, náleží obci odvádějící daň 

v plném rozsahu. 

c) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání, zde je vazba na obec – příjmem obce je 30 

% výnosů z této daně, v případě plynutí od podnikatelů, kteří mají bydliště na území 

obce. 

d) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – příjem obce závisí na počtu 

pracovních míst nalézajících se v obci. Pro všechny obce připadá z celostátního 

výběru 1,5%. 

e) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání – Příjem obce je určen podle její velikosti, 

počtu obyvatel. Na všechny obce připadne 22,96% z 60% celostátního výběru daně. 

f) Daň fyzických osob ze závislé činnosti - obecní příjem závisí podle její velikosti, 

počtu obyvatel. Na všechny obce připadne 22,96% z celostátního výběru daně. 

g) Daň z příjmů fyzických osob srážková – obci náleží příjem podle její velikosti, počtu 

obyvatel. Na všechny obce připadne 22,96% z celostátního výběru daně. 

h) Daň z příjmů právnických osob - Příjem obce je určen podle její velikosti, počtu 

obyvatel. Na všechny obce připadne 22,96% z  celostátního výběru daně. 

i) Daň z přidané hodnoty - obci náleží příjem podle její velikosti, počtu obyvatel. Na 

všechny obce připadne 22,96% z celostátního výběru daně. 

 Změna těchto podílů na hodnotu 22,96% znamená posílení sdílených daní pro obce na 

úkor výnosů státního rozpočtu, toto posílení představuje zhruba 7 mld. Kč. 

 

 Další změny měly nastat ve způsobu výpočtu, kterým se obce podílejí na procentní 

části. 
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Tab. 4.8 Kritéria přerozdělování 

Stávající systém Nově navrhovaný systém 

kritérium váha kritérium váha 

Rozloha 

katastrálního území 

3% Rozloha 

katastrálního území 

3% 

Počet obyvatel 3% Počet obyvatel obce 10% 

Přepočítací 

koeficient 

94% Koeficient 

postupných přechodů 

80% 

- - Počet žáků 7% 

Suma  100% Suma  100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Procento, kterým se obce podílejí na procentní části, je stanoveno pomocí kritérii, viz 

Tab. 4.8. Při podílu 21,4% celostátního výnosu se město Ostrava podílí procentem 4,494.      

U nově navrhovaného systému toto procento klesne a město Ostrava se bude podílet na 22,96 

celostátního výnosu procentem 3,647. 

 Princip zjištění přídělů jednotlivým obcím je následující. „Procento, kterým se ostatní 

obce, tzn. kromě hlavního města Prahy, podílejí na procentní části celostátního hrubého 

výběru daní, se vypočte jako součet“
14

 těchto následujících kroků a to: 

1. Procentní poměr výměry vynásobený koeficientem 0,03 katastrálního území příslušné 

obce k celkové výměře všech obcí, 

2. Procentní poměr vynásobený koeficientem 0,10 počtu obyvatel příslušné obce, 

celkovému počtu obyvatel za všechny obce, 

3. Procentní poměr vynásobený koeficientem 0,07 dětí, které navštěvují školské zařízení 

zřízené obcí, k celkovému počtu dětí všech obcí, 

4. „Poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obce pomocí koeficientu 

postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočteného za ostatní 

                                                             
14 Dle  návrhu Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným 

celkům a některým statním fondům 
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obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,80 a dále násobeného 

celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podílejí 

ostatní obce.“
15

 Celkové procento se vypočte následujícím způsobem a to pomocí 

zlomku, kde v čitateli je součin přepočítacího koeficientu pro ostatní obce a počtu 

obyvatel za ostatní obce, „ve jmenovateli je součet násobků přepočítacích koeficientů 

a počtu obyvatel připadající na hlavní město Prahu a ostatní obce.“
16

 

 

 Procento, jakým se Praha podílí na procentní části z celostátního výnosu daní, se 

vypočte dle následujících kroků jako součet: 

1. Procentní poměr výměry vynásobený koeficientem 0,03 katastrálního území příslušné 

obce k celkové výměře všech obcí, 

2. Procentní poměr vynásobený koeficientem 0,10 počtu obyvatel příslušné obce, 

celkovému počtu obyvatel za všechny obce, 

3. Procentní poměr vynásobený koeficientem 0,07 dětí, které navštěvují školské zařízení 

zřízené obcí, k celkovému počtu dětí všech obcí, 

4. „Poměru násobku přepočítacího koeficientu pro hlavní město Prahu, Plzeň a počtu 

obyvatel hlavního města Prahy k součtu násobků příslušných přepočítacích koeficientů 

pro hlavní město Prahu a počtu obyvatel hlavního města Prahy a násobku 

přepočítacího koeficientu pro ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného 

koeficientem 0,80.“
17

 

 Ministerstvo financí spolu s dalšími orgány pomocí vyhlášky zveřejní celkové 

procento, kterým se obce podílejí na výnosech daní, a také zveřejní procento, kterým se obce 

podílejí na procentní části výnosů daní. 

 Změny nastaly v koeficientech postupných přechodů a násobků postupných přechodu 

a také přibyla jedna kategorie. Pro srovnání první tabulka Tab 4.9 představuje současný stav. 

                                                             
15 Dle návrhu Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným 

celkům a některým statním fondům 

16 Dle návrhu Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným 

celkům a některým statním fondům 

17 Dle návrhu Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným 

celkům a některým statním fondům 
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Tab. 4.9 Koeficienty a násobky postupných přechodů roku 2012 

Obce s počtem obyvatel Koeficient 

postupných 

přechodů 

Násobek postupných přechodů 

0 - 300 1,0000 1,000 x počet obyvatel 

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

obyvatel 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: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-377 

 Zatímco, tato druhá tabulka Tab 4.10 představuje možné změny. 

Tab. 4.10 Navrhované koeficienty a násobky postupných přechodů 

Obce s počtem obyvatel Koeficient 

postupných 

přechodů 

Násobek postupných přechodů 

0 - 50 1,0000 1,000 x počet obyvatel 

51 – 2 000 1,1179 50 + 1,1179 x počet obyvatel z počtu 

obyvatel přesahujících 50 

2 001 – 30 000 1,1950 2 229,9 + 1,1950 x počet obyvatel 

z počtu obyvatel obce přesahujících 2 

000 

30 001 – 110 000 1,3929 35 689,9 + 1,3929 x počet obyvatel 

z počtu obyvatel obce přesahujících 30 

000 

110 001 – a více 2,7357 147 121,9 + 1,3922,73579 x počet 

obyvatel z počtu obyvatel obce 

přesahujících 110 000 

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Navrh_novely_o_RUD_uplne_zneni_07-2011_pdf.pdf 

 Další změny nastaly také v přepočítacím koeficientu (viz. Tab. 4.11) pro čtyři největší 

města oproti současnému stavu. 
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Tab. 4.11 Přepočítací koeficient 2012 

 Přepočítací koeficient 

Hlavní město Praha 4,2098 

Plzeň 2,5273 

Ostrava 2,5273 

Brno 2,5273 

Ostaní obce 1,0000 

Zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-377 

 Nově navrhované řešení ruší přepočítací koeficienty pro Plzeň, Brno a Ostravu a 

zachovává pouze přepočítací koeficient pro hlavní město Prahu. (viz. Tab. 4.12) Tímto 

krokem se ruší výsadní postavení těchto měst a zařadí se k ostatním obcím. V případě 

hlavního města Prahy tento přepočítací koeficient je zachován, pouze se sníží jeho hodnota. 

Aby nebyly dopady pro Plzeň, Brno a Ostravu tak kruté, stát by v následujících čtyřech letech 

měl provést kompenzace, které se budou postupně snižovat. 

Tab. 4.12 Navrhovaný přepočítací koeficient 

 Přepočítací koeficient 

Hlavní město Praha 3,5355 

Ostatní obce 1,0000 

Zdroj:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Navrh_novely_o_

RUD_uplne_zneni_07-2011_pdf.pdf 

 Pokud by došlo ke schválení tohoto návrhu rozpočtového určení daní, znamenalo by to 

výpadek prostředků z rozpočtu všech čtyř měst. Hlavní město Praha by přišlo zhruba o 2,2 

mld. Kč a každé ze zbylých tří měst zhruba o 900 mil. Kč.   

 V následujících statích se autor bude podrobněji zabývat dopady změn v RUD na 

rozpočet statutárního města Ostravy. Výpadek v rozpočtu bude znamenat značné komplikace 

pro město Ostravu. Dojde k omezení poskytování služeb obyvatelům Ostravy, ale nejenom 

jim, tento výpadek se dotkne i mimoostravských obyvatel, kteří využívají služeb 

poskytovaných a hrazených z rozpočtu města Ostrava. 
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 Ostrava je důležitou metropolí, která představuje centrum zaměstnanosti, úřadů, 

služeb, kultury a volnočasových aktivit, také vzdělání a zdravotnictví nejenom pro své 

obyvatele, ale také pro obyvatele ze širokého okolí. Proto tyto změny budou mít negativní 

dopad a výpadek prostředků se projeví v následujících oblastech jako je doprava, kultura, 

sport, sociální služby, zdravotnictví, bezpečnost a školství.  

Doprava 

 Ostrava představuje významný dopravní uzel nejenom v automobilové a kamionové 

dopravě, ale také i v železniční dopravě. V tomto městě neustále narůstá doprava motorových 

vozidel na všech komunikacích. S tímto rostoucím trendem vzrůstají i požadavky na lepší 

kvalitu a údržbu silnic, dále na rozšíření komunikační sítě a lepší dopravní dostupnost do 

okrajových částí. S narůstající dopravou souvisí i požadavky na rozšíření počtu parkovacích 

míst a také dokonalejší i efektivnější automatizované systémy řízení. Co se týče hromadné 

dopravy v městě, je zajišťována Dopravním podnikem města Ostravy, příměstská doprava je 

provozována v rámci integrovaného dopravního systému ODIS. 

 Pokud nahlédneme do statistických údajů, tak zhruba 30% pracujících lidí v Ostravě 

tvoří obyvatele žijící mimo město Ostravu. Okolo 77% studentů vysokých škol nepocházejí 

z města Ostravy a jsou nucení dennodenně dojíždět nebo jsou ubytování na kolejích. 

Z důvodu nákupů a návštěvy obchodních center do Ostravy dojíždí denně cca 5000 osob a cca 

dalších 10000 osob dojíždí do města z ostatních důvodů. 

 Z uvedených statistických údajů se dá odvodit, že kolem 100 000 osob žijících mimo 

Ostravu, každý den využívají dopravní infrastrukturu města, ať už motorovými vozidly, 

městskou hromadnou dopravou nebo železniční dopravou. (viz. Tab. 4.13) 

Tab. 4.13 Průměrné roční náklady dle počtu obyvatel 

Oblast dopravy Počet obyvatel cca Průměrné roční náklady v tis. 

cca 

Ostravští obyvatele 300 000 1 175 000 

Mimoostravští obyvatele 100 000 392 000 

Suma 400 000 1 567 000 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Kultura 

 Kultura představuje důležitou prioritu pro město, které propaguje a podporuje různé 

kulturní aktivity, a to nejen svým občanům, ale i lidem ze širokého okolí, dalo by se říct lidem 

z celého kraje.  V Ostravě je velký výběr z mnoha volnočasových aktivit, město má několik 

významných divadel a pořádají se zde i významné hudební festivaly jako například Colours of 

Ostrava, Janáčkův máj a další. Mezi další významná lákadla města můžeme zařadit 

zoologickou zahradu, která patří k největším v republice a také se může pochlubit vysokou 

návštěvnosti. V posledních letech město začalo podporovat obnovu technických památek, 

které se vracejí do života a představují další možnost, jak přilákat další návštěvníky.  

Z pohledu čísel zhruba 30-40% lidí přijíždí do Ostravy za účelem poznání kultury, historie 

nebo za účelem návštěvy volnočasových zařízení. (viz. Tab. 4.14) 

Tab. 4.14 Průměrné roční náklady dle počtu obyvatel 

Oblast kultury Průměrné roční náklady v tis. 

cca 

Ostravští obyvatele 427 000 

Mimoostravští obyvatele 230 000 

Suma 657 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

Sport 

 Sport představuje důležitou prioritu pro město, které propaguje a podporuje různé 

sportovní aktivity, a to nejen svým občanům, ale i lidem ze širokého obolí, dalo by se říct 

lidem z celého kraje.  Je to místo, kde se konají významné sportovní akce jako například Zlatá 

tretra, Davis Cup, MS v hokeji nebo atletice, které přilákají do Ostravy tisíce návštěvníků.  

Převážná část ostravských sportovních zařízení je spravovaná společností SAREZA, pro 

příklad jedná se o kryté bazény, letní koupaliště, zimní stadiony a další sportoviště. Mezi 

významnou sportovní halu můžeme zařadit ČEZ arénu, kde se konají významné nejenom 

sportovní akce.  Také se zde nachází množství sportovních klubů a jednot, které vychovávají 

úspěšné sportovce. Ze statistického hlediska mezi 20-30% osob, kteří navštěvují sportovní 
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zařízení, tvoří mimoostravští obyvatele.(viz. Tab. 4.15) Zhruba polovina návštěvníků velkých 

sportovních akcí jsou rovněž mimoostravští obyvatele. 

Tab. 4.15 Průměrné roční náklady dle počtu obyvatel 

Oblast sportu Průměrné roční náklady v tis. 

cca 

Ostravští obyvatele 242 000 

Mimoostravští obyvatele 104 000 

Suma 346 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

Sociální služby 

 Město zajišťuje pomoc osobám, které se ocitly v složité životní situaci, a pomáhá jim 

se začlenit zpátky po společnosti, také provádí prevenci proti vyloučení ze společnosti. Pomoc 

může být poskytovaná přímo v místě bydliště pomocí tak zvaných terénních pracovníků, kde 

můžeme zahrnout služby osobní asistence, pečovatelské služby. Další možností poskytování 

je ambulantně v denních centrech nebo stacionářích, popřípadě v pobytových zařízeních. Tato 

zařízení neslouží jenom pro obyvatele Ostravy, ale také pro obyvatele mimo Ostravu, a na 

území Ostravy se jich nachází více než sto. Provozovatel zařízení je převážně město Ostrava 

nebo jeho městské částí, popřípadě neziskové organizace.(viz. Tab. 4.16) Průměrný počet 

uživatelů sociálních zařízení, kteří mají bydliště mimo Ostravu je 16% z celkového počtu 

osob využívajících těchto zařízení. 

Tab. 4.16 Průměrné roční náklady dle počtu obyvatel 

Oblast sociálních služeb Průměrné roční náklady v tis. 

cca 

Ostravští obyvatele 280 000 

Mimoostravští obyvatele 53 000 

Suma 333 000 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zdravotnictví 

 Na území města je dostupná zdravotní péče na vysoké úrovní, a to jak ambulantní, tak 

lůžková. Existují zde tři nemocnice, a to Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice 

Ostrava a Vítkovická nemocnice plus nespočet dalších zdravotnických zařízení. Celková 

zdravotní politika se musí odvíjet od trendu, kterým je stárnoucí obyvatelstvo, které potřebuje 

specifické podmínky, toto souvisí i s nákladnější zdravotní péči. Ze statistického pohledu se 

počet hospitalizovaných pacientů pohybuje v posledních třech letech kolem 30 000 a to 

v Městské nemocnici Ostrava, z této hodnoty zhruba třetina představuje pacienty mimo 

ostravské.(viz. Tab. 4.17) 

Tab. 4.17 Průměrné roční náklady dle počtu obyvatel 

Oblast sociálních služeb Průměrné roční náklady v tis. 

cca 

Ostravští obyvatele 132 000 

Mimoostravští obyvatele 51 000 

Suma 183 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

Bezpečnost 

 Stejně jako ostatní velká města i Ostravu trápí celkem vysoká kriminalita. O veřejný 

pořádek se stará Městská policie Ostrava a je zde kladen velký důraz na prevenci kriminality. 

Pro usnadnění práce bylo v Ostravě dostavěno Integrované bezpečnostní centrum, do kterého 

jsou soustředěna všechna volání, a z tohoto místa jsou převedena do jednotlivých stanic a 

sídel policie, hasičů a záchranné služby. Ze statistických údajů lze říci, že 21% případů, které 

řešila Městská policie Ostrava, byla spáchána obyvateli žijícími mimo Ostravu. (viz. Tab. 

4.18) 
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Tab. 4.18 Průměrné roční náklady dle počtu obyvatel 

Oblast bezpečnosti Průměrné roční náklady v tis. 

cca 

Ostravští obyvatele 369 000 

Mimoostravští obyvatele 98 000 

Suma 467 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

Školství 

 Na území města Ostravy je široká síť středních a základních škol, působí zde i dvě 

státní univerzity a to Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava a Ostravská 

univerzita v Ostravě. Mimo těchto dvou státních vysokých škol zde působí i soukromá 

Vysoká škola podnikání, a.s.. Významnou pro školství v této oblasti je i vědecko-výzkumný 

park Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostravy. Důležitým aspektem je propojení 

spolupráce firem a vysokých škol a také soukromý sektor čím dál více využívá potenciál 

vědecko-výzkumného parku. Díky tomuto se zde soustřeďují významné zahraniční firmy. 

Převážná většina studentů na ostravských vysokých školách představuje mimoostravské 

studenty, jedná se zhruba o 77% studentů.(viz. Tab. 4.19) S tímto souvisí i využívaní dopravní 

infrastruktury, v rámci svého volného času využívají sportovní a kulturní zařízení a ostatní 

služby. 

Tab. 4.19 Průměrné roční náklady dle počtu obyvatel 

Oblast školství Průměrné roční náklady v tis. 

cca 

Ostravští obyvatele 7 000 

Mimoostravští obyvatele 24 000 

Suma 31 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

 



57 

 

 Ostrava zajišťuje široké aktivity pro mimoostravské obyvatele, které stojí nemalé 

finanční prostředky. V souhrnu se jedná okolo 952 000 tis. Kč. V případě realizace 

navrhovaných změn v rozpočtovém určení daní by to pro město Ostravu znamenalo roční 

výpadek v rozpočtu cca 912 mld. Kč. I když tento výpadek by se neprojevil hned v prvním 

roce, jelikož stát počítá s kompenzacemi ze státního rozpočtu, ve výsledku by k této ztrátě 

došlo o něco později. Jelikož nelze rozdělit poskytování služeb mezi ostravské a 

mimoostravské obyvatele, tak, aby služby využívali pouze ostravští obyvatele, a to v plné 

výši. Mimoostravským by tyto služby byly odmítnuty a nastaly by úspora. Tento scénář je 

nereálný a proto nezbude nic jiného než snížit množství a dostupnost poskytovaných služeb 

všem osobám. 

 Navrhovaná novela dává zvláštní a výsadní postavení pouze hlavnímu městu Praze, to 

znamená, že na rozdíl od Ostravy, Brna a Plzně, jsou určité aktivity financovány ze státního 

rozpočtu pomocí organizačních složek státu namísto financování z rozpočtu města. Významná 

moravská kulturní centra, jako Brněnská opera či balet, Národní divadlo moravskoslezské,  

Janáčkova filharmonie a další, jsou financována z rozpočtu města Ostravy a Brna. 

Srovnatelné kulturní instituce v hlavním městě jsou financovány ze státního rozpočtu, což 

představuje úsporu v rozpočtu hlavního města Prahy. Obdobná situace je i v oblastech 

dopravy nebe zdravotnictví, které jsou financovány v hlavním městě státem, prostřednictvím 

organizačních složek státu, kdež to zbylá tři města musí tyto oblasti financovat ze svého 

rozpočtu města.  Z uvedeného vyplývá, že snížení daňových příjmů ve výši 2,2 mld. Kč 

nepostihne obyvatele hlavního města v tak rozsáhlé míře, jak to pocítí obyvatelé Plzně, 

Ostravy a Brna, i když je postihne výpadek zhruba 900 mil. Kč. 

 Cílem každé novely zákona o rozpočtovém určení daní, je spravedlivější rozdělení 

daní. Toto přání nebude naplněno, pokud se stát nebude podílet na kulturních, zdravotnických 

a jiných zařízeních i v ostatních městech a nejenom v hlavním městě Praze. Obdobně to platí i 

o dopravní infrastruktuře. Stát, respektive vláda chce, aby daňové příjmy na obyvatele byly 

takřka shodné ve všech obcích. Toto sbližování musíme brát v širším kontextu a musíme zde 

zahrnout a zohlednit financování krajů. Problém nastává ve způsobů financování kulturních, 

zdravotnických a ostatních zařízení, dopravní infrastruktury. U řady obcí tyto oblasti 

představují výdaje z obecního rozpočtu, ale na druhé straně existuje řada obcí, která tyto 

výdaje nemá, protože tyto záležitosti financuje kraj prostřednictvím svého rozpočtu.             
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Ve výsledném součtu příjmů na obyvatele kraje a obcí mohou mít některé kraje výrazněji 

vyšší příjmy oproti jiným krajům. 

 Jak již bylo zmíněno výše, pro ostatní obce dojde k navýšení příjmů, což bude mít 

pozitivní efekt, je ale otázkou, zda tento pozitivní efekt bude vyšší než negativní efekt u 

hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna. Pro srovnání jsem si vybral obec Dětmarovice, 

která leží na Karvinsku a má cca 4200 obyvatel. Jedná se o obec, která zabezpečuje základní 

služby pro obyvatele, jako je základní škola, mateřská škole, domov pro seniory, policii, 

hasičskou zbojnici a jiné. I tato obec nechce zaostávat a snaží se o modernizaci v podobě 

zateplování a výměny oken v obecních budovách, vybudování kanalizace v obce, výstavbu a 

opravy stávajících chodníku a mnoho dalších. Tato obec v roce 2011 hospodařila s rozpočtem 

38 751 tis. Kč, daňové příjmy představovaly částku 29 906 tis. Kč. Díky přijetí navrhované 

novely by daňové příjmy na obyvatele vzrostly z dosavadních zhruba 7120 Kč údaje z roku 

2011 na hodnotu 9200 Kč na obyvatele, což představuje nárůst o 2080 Kč. Celkový rozpočet 

obce by byl posílen o 8736 tis. Kč. Z uvedených údajů vyplývá, že by došlo k podstatnému 

nárůstu daňových příjmů obce.  Nárůst příjmů do rozpočtu obce, by znamenal další možnosti 

rozvoje obce a zkvalitnění životních podmínek pro obyvatele. 

 Dle názoru autora tento připravovaný a navrhovaný model je velice nešťastný. Na 

jednu stranu má velká pozitiva pro malé a střední obce, jelikož se jim zvýší daňové příjmy a 

mohou tak realizovat záměry rychleji a ne v několika letech, jak se nastřádají finanční 

prostředky. Na druhou stranu tato novela bude mít nedozírné následky pro hlavní město 

Prahu, Plzeň, Ostravu a Brno. Autor si troufá říci, že škody pro tyto čtyři města budou daleko 

větší než přínos pro ostatní obce. Samotná myšlenka a podstata novely rozpočtového určení 

daní, a to sbližování daňových příjmů mezi obcemi je správná, ale měly by se hledat jiné 

alternativy, jak tohoto cíle dosáhnout.  Ne na úkor rozpočtu měst, které zajišťuji služby pro 

široké okolí, ne-li celý kraj. 

 

4.3 Přijatá varianta rozpočtového určení daní 

 Po dlouhých a místy i velice bouřlivých debatách a projednávání výše uvedeného 

návrhu v rozpočtovém určení daní došlo ke kompromisu, aby nedošlo k tak drastickým 

změnám. Výsledná a již schválená novela zákona o rozpočtovém určení daní přichází 

s posílením sdílených daní o 12 mld. Kč na úkor státního rozpočtu, z této hodnoty 1,5 mld. Kč 
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představuje příspěvek na školství. Nedojde k posílení sdílených daní o 5 mld. Kč na úkor 

největších měst. Hlavnímu městu Praze, Plzní, Ostravě a Brnu zůstane i nadále výsadní a 

oddělené postavení, oproti ostatním obcím, jež budou mít svůj přepočítací koeficient. Sice 

dojde k poklesu daňových příjmů u těchto čtyř měst, tento pokles v úhrnu bude činit pouze 

1,1 mld. Kč. Hlavní město postihne největší výpadek daňových příjmů zhruba 0,65 mld. Kč, 

snížení rozpočtu Plzně bude ve výši cca 0,09 mld. Kč, Ostravu přijde cca o 0,15 mld. Kč a 

Brno výpadek pocítí cca 0,2 mld. Kč. Na rozdíl od předešlého návrhu nebude poskytnuta 

kompenzace snížení daňových příjmů ze státního rozpočtu. 

 Posílení daňových příjmů bez příspěvku na školství představuje zhruba 10,5 mld. Kč, 

což je docíleno zvýšením podílu na sdílených daních obcím. Výsledné podíly na jednotlivých 

daních jsou stanoveny v těchto výších: 

a) Daň z nemovitosti – celý výnos připadne té obce, ve které se nachází příslušná 

nemovitost ať už stavba nebo pozemek. 

b) Daň z příjmů právnických osob, v případě že touto právnickou osobou je samotná 

obec – tato vybraná daň z činnosti, kterou obec zdaňuje, náleží obci odvádějící daň 

v plném rozsahu. 

c) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání, zde je vazba na obec – příjmem obce je 30 

% výnosů z této daně, v případě plynutí od podnikatelů, kteří mají bydliště na území 

obce 

d) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – příjem obce závisí na počtu 

pracovních míst nalézajících se v obci. Pro všechny obce připadá z celostátního 

výběru 1,5%. 

e) Daň z příjmů fyzických osob z podnikání – Příjem obce je určen podle její velikosti, 

počtu obyvatel. Na všechny obce připadne 23,58% z 60% celostátního výběru daně. 

f) Daň fyzických osob ze závislé činnosti - obecní příjem závisí podle její velikosti, 

počtu obyvatel. Na všechny obce připadne 22,87% z celostátního výběru daně. 

g) Daň z příjmů fyzických osob srážková – obci náleží příjem podle její velikosti, počtu 

obyvatel. Na všechny obce připadne 23,58% z celostátního výběru daně. 

h) Daň z příjmů právnických osob - Příjem obce je určen podle její velikosti, počtu 

obyvatel. Na všechny obce připadne 23,58% z  celostátního výběru daně. 

i) Daň z přidané hodnoty - obci náleží příjem podle její velikosti, počtu obyvatel. Na 

všechny obce připadne 20,83% z celostátního výběru daně. 
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 Další změny oproti roku 2012 nastanou v kritériích pro přerozdělení daňových výnosů 

jednotlivým obcím (viz. Tab. 4.20), tyto kriteria zůstaly shodné z výše uvedeným drastickým 

návrhem. 

Tab. 4.20 Kritéria přerozdělování 

Systém 2012 Nově přijatý systém 2013 

kriterium váha kriterium váha 

Rozloha 

katastrálního území 

3% Rozloha 

katastrálního území 

3% 

Počet obyvatel 3% Počet obyvatel obce 10% 

Přepočítací 

koeficient 

94% Koeficient 

postupných přechodů 

80% 

- - Počet žáků 7% 

Suma  100% Suma  100% 

Zdroj: vlastní zpracovnání 

 Změny také nastaly v přepočítacím koeficientu (viz. Tab. 4.21), byly zachovány 

oddělené koeficienty pro čtyři největší města, pouze došlo k úpravám v jejich výši. 

Tab. 4.21 Přepočítací koeficient 

 

 

 

 

 

  

Hlavní město Praha 4,0641 

Plzeň 2,2961 

Ostrava 2,2961 

Brno 2,2961 

Ostatní obce 1,0000 

Zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-295 
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 Z uvedeného vyplývá posílení daňových příjmů ostatním obcím, došlo k nepatrnému 

poklesu daňových příjmů největších měst. Výsledkem je jakési sblížení daňových příjmů 

mezi obcemi, což představuje následující Schématu 4.3. Modrá křivka představuje současný 

stav a červená křivka zobrazuje navrhované řešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výsledná varianta novely rozpočtového určení daní je jakýmsi kompromisem mezi 

zástupci státu, starosty a dalšími zaangažovanými subjekty. Došlo ke sblížení daňových 

příjmů mezi obcemi a největších měst se to dotkne nepatrným snížením jejich daňových 

příjmů. Ostrava přijde zhruba o 0,15 mld. Kč, což je podstatně méně a úspory se budou hledat 

daleko lépe než-li by přišla o 912 mil. Kč. Co se týče již dříve zmiňované obce Dětmarovice, 

její daňové příjmy pro rok 2013 by měly být ve výši  41 722 tis. Kč, jedná se o nárůst 11 816 

tis. Kč na daňových příjmech. Toto zvýšení je způsobené jednak změnou v zákoně o 

rozpočtovém určení daní a posílení podílu na jednotlivých sdílených daních, jednak tím, že 

byl zaveden v obci místní koeficient u daně z nemovitosti. Zavedení místního koeficientu 

znamená vyšší daň z nemovitosti pro podnikající subjekty sídlící v obci i pro obyvatele obce. 

Hlavním důvodem pro zavedení místního koeficientu byl fakt, že v obci sídlí elektrárna 

Dětmarovice. Aby se zvýšení daně z nemovitosti nedotklo obyvatel obce, obec se uchýlila 

následujícímu řešení. Tímto řešením je snížení poplatků za komunální odpad, čili popelnici. 

Při schvalování místního koeficientu bylo několik variant, v jaké výši by měl být. 

Schéma 4.3 Příjem na obyvatele obce 

Zdroj: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6547204 
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 V modelových příkladech bude autor vycházet z těchto údajů, a to rodinný dům o 

zastavěné ploše 110 m2 a k tomu je přiřazena hospodářská budova o výměře 40 m2. Další 

položkou je pozemek, jehož roční daň činí 300 Kč a ve všech variantách je shodná a jedná se 

o položku nepodstatnou.  

 V první variantě je počítáno se současným stavem, a tedy místní koeficient činí 1. Daň 

ze staveb činí 420 Kč a daň z pozemku 300 Kč, výsledná daňová povinnost činí 720 Kč. 

Celkový roční výnos z této varianty činí 3,5 mil. Kč.  

 Druhá varianta bere v potaz místní koeficient 2. Tato skutečnost se promítne do daně 

ze staveb následujícím způsobem: daň se vynásobí místním koeficientem a výsledná daň ze 

staveb činí 840 Kč (2x420). Co se týče daně z pozemků, ta je shodná s předchozí variantou a 

činí 300 Kč. Výsledná daňová povinnost je ve výši 1 140 Kč. Celkový výnos obce daně 

z nemovitosti by se zvýšil zhruba o 2,6 mil. Kč, což je velice příznivé pro obec, ale nikoliv 

pro plátce daně. 

 Proto akceptovanější se zdá být varianta třetí, to je zavedení místního koeficientu ve 

výši tři. Daň ze staveb v tomto modelovém příkladě bude činit 1 260 Kč (3x420), daň 

z pozemků je ve shodné výši. Daňová povinnost pro plátce by činila 1 560 Kč. Tato varianta 

kompenzuje zvýšení daně z nemovitosti formou snížení poplatků za komunální odpad. 

Občané platící za popelnici 1 500 Kč by ji měli v lednu zdarma, v případě větších popelnic by 

zaplatili pouze 1 000 Kč. Obec počítá se zvýšením výnosu o 4 mil. Kč, které by ve výsledku 

zaplatili podnikatelé a firmy, hlavně tedy elektrárna v obci. Problém této možnosti je její 

velké administrativní zatížení. Tento systém mají zavedeny například ve Stonavě, kde s tím 

jsou každoročně problémy, jelikož lidé neumí vyplnit formuláře, chodí na poslední chvílí, 

neváží si bezplatného odvozu komunálního odpadu. 

 Pro výše zmíněné obavy se jeví jako nejlepší řešení, níže popsaná varianta.  Jedná se 

také o zavedení místního koeficientu ve výši 3. Výsledná daňová povinnost je shodná jako 

v předchozí variantě a tedy 1 560 Kč. Pro občany to znamená snížení poplatků za odvoz 

komunálního odpadu o 1 000 Kč a to jednorázově v měsíci lednu.  Celkový výnos obce daně 

z nemovitosti by se měl zvýšit o 4 mil. Kč, stejně jako v předchozí variantě.  

 Obci by pomohlo, pokud by měla větší pravomoci co se týká místního koeficientu.  

Dobrým řešením by byla možnost stanovit rozdílný místní koeficient na různých územích 

obce, pro různé subjekty obce nebo odvětví. Například místní koeficient 2 u obytných domů, 
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3 pro potravinářský průmysl, 4 pro podnikatele v ostatních odvětvích a nejvyšší místní 

koeficient 5 pro největší podnikající subjekty jako jsou továrny, šachty nebo v případě 

Dětmarovic elektrárna. 

 V případě daně z nemovitosti jsou ještě další možnosti jak zvýšit výnos této daně 

takovým způsobem, aby se to dotklo jenom některých obyvatel. Tímto způsobem je možnost 

využít koeficientu 1,5, který obec stanoví závaznou vyhláškou.  Zavedením tohoto koeficientu 

se zvýší daň ze staveb u garáží a dále staveb pro podnikatelskou činnost.  

 

4.4 Rozpočtové určení daní na Slovensku 

 Pro inspiraci se autor zabývá systémem RUD na Slovenku, ze kterého bychom mohli 

čerpat další zdokonalení v oblasti RUD v České republice. 

 Slovenské financování obcí bylo závislé na každoročně schváleném státním rozpočtu, 

jelikož zákon o státním rozpočtu obsahoval ustanovení o výši financování obcí pro každý rok 

zvlášť. Tento stav trval až do roku 2005. Z toho vyplývá závislost obcí na státním rozpočtu.  

Státní rozpočet neobsahoval pouze dotační tituly, ale celé rozpočtové určení daní na daný rok. 

Obce nevěděly, jaký výnos jim připadne, jelikož se v každém roce měnil, neměly tedy žádný 

stabilní garantovaný příjem, což značně komplikovalo hospodaření. Co pro obce bylo 

nevýhodné, pro stát to představovalo určitou výhodu, jelikož mohl zajistit nejprve své potřeby 

a poté až zbytek přerozdělil územním samosprávám. 

 Jako příklad takového to rozdělení mohu uvést zákon o státním rozpočtu z roku 2004: 

 Zde je určen příjem obcí daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na hodnotu 

8 463 tis. Sk. 

 Co se týče daně z příjmů právnických osob, je rozdělená v poměru 7,17% připadne 

obcím a 92,83% je výnosem státního rozpočtu, do daně z příjmů právnických osob se 

nezahrnuje část vybírána srážkou  

 Příjmem obcí je i silniční daň v poměru 45% z výběru a zbylých 55% je příjmem 

státního rozpočtu 

 Specifikum je u silniční daně vybírané v Bratislavě a Košicích, kde 60% této vybrané 

daně připadne Bratislavě a Košicím a 40% představuje příjem státního rozpočtu 
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 Výnos určený obcím daně z příjmů právnických osob se rozdělí v poměru 60% dle 

počtu obyvatel s pobytem v obci a 40% dle sídla plátce. 

 

 Jak je vidět z uvedeného příkladu, obce dostaly konkrétní hodnotu vybrané daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Pokud se vybralo více než se předpokládalo, 

rozdíl  byl příjmem státního rozpočtu, nikoliv navýšeným příjmem obcí.  V případě menšího 

výběru, než se předpokládalo, se musel schodek dorovnat ze státního rozpočtu. 

 Od roku 2005 nastává změna ve financování územní samosprávy a vchází v platnost 

nový zákon o rozpočtovém určení daní. Tyto změny byly provedeny v rámci komplexní  

změny financování územní samosprávy, jelikož bylo zapotřebí posílit financování územní 

samosprávy. Díky přenesení některých kompetencí na územní samosprávu. Územní 

samospráva tedy vykonává samostatnou působnost, financovánu z daňových příjmů a nově 

přenesenou působnost, která je financována prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu. 

Problematiku rozpočtového určení daní upravuje zákon č. 564/2004 Z.z., o rozpočtovom 

určení výnosu dane z prijmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení nehorších zmien a doplniv. Dalším předpisem, které upravuje rozpočtové určení daní 

na Slovensku ,je nařízení vlády č. 668/2004 Z.z., o rozdělovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve. 

 Daňové příjmy se nově skládají z místních daní a poplatků, a také se sdílených daní. 

Zde je pouze jedna sdílena daň a to daň z příjmů fyzických osob. Rozdělení výnosu této daně 

je následující: 

 Obcím připadne 70,3% z výnosu 

 Příjem vyšších územních celků je ve výši 23,5% z výnosu 

 Zbylá část je příjmem státního rozpočtu, jedná se o 6,2% z výnosu. 

 Důvodem pro výběr této jediné daně a právě daně z příjmů fyzických osob je její 

relativně stálý výběr během kalendářního roku, jedná se o daň s rostoucím výběrem a také se 

dá snadno určit místo výběru. Naproti tomu Česká republika mezi sdílené daně řadí daň 

z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob i daně nepřímé. 

 Mezi jednotlivé obce je daň z příjmů fyzických osob rozdělená následujícím 

způsobem. Dle počtu obyvatel s trvalým pobytem v obci je rozděleno 32% přepočítaný 

koeficientem dle velikostní kategorie obce jednotlivé velikostní kategorie a koeficienty jsou 

uvedeny v nařízení vlády. Dalších 23% je rozděleno také dle počtu obyvatel s trvalým 

pobytem v obci, z toho je 57% přepočteno koeficientem nadmořské výšky středu obce, tento 
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koeficient je uvedeny v nařízení vlády, 40% dle počtu žáků v zařízením zřízených obcí 

přepočítaný příslušným koeficientem, a zbylých 5% dle počtu obyvatel s trvalým pobytem 

v obci, kteří mají 62 let a více. 

Kromě sdílené daně obcím náleží celý výnos daně z nemovitosti a dalších místních 

poplatků jako například za psa, za komunální odpad, za vjezd do historické části města, 

z ubytování a jiné. 

Mezi hladní rozdíly mezi rozpočtovým určením daní v České republice a na Slovensku 

je počet sdílených daní. Na Slovensku mají pouze jednu sdílenou daň a to daň z příjmů 

fyzických osob. Kdežto v České republice máme několik sdílených daní, a to daň z přidané 

hodnoty, daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob.  Daň z přidané 

hodnoty a daň z příjmů právnických osob na Slovensku představuje příjem státního rozpočtu. 

U našich sousedů také mají propracovanější kritéria pro rozdělení výnosu sdílených daní 

obcím, kromě kritéria dle počtu obyvatel berou v potaz geografické podmínky, počet žáků a 

také i obyvatele v důchodovém věku. Zatím co kritéria v ČR jsou počet obyvatel, rozloha 

katastrálního území a nově také počet žáků. Shodné v obou zemích je fakt, že příjem daně 

z nemovitosti a místních poplatků připadá celý obcím. 

 

4.5 Navrhované změny v RUD a způsoby zvýšení příjmů obce 

 Systémy rozpočtového určení daní v České republice a na Slovensku jsou rozdílné. U 

nás máme větší zkušenosti oproti našim sousedům, kde je systém rozpočtového určení mladší.  

Slovenské rozpočtové určení daní je založeno pouze na jedné sdílené dani, a to na dani 

z příjmů fyzických osob, což může mít své výhody zmíněné výše. I když slovenský model je 

mladší než náš, má propracovanější kritéria pro rozdělení daňových výnosů mezi jednotlivé 

obce. Těmito kritérií je počet obyvatel obce, dále také nadmořská výška obce, počet žáků 

navštěvujících školy v obci a také bere v úvahu obyvatele starší 62 let. V těchto ohledech by 

se model rozpočtového určení daní u nás mohl změnit a rozšířit kritéria pro rozdělování 

daňových výnosů mezi jednotlivé obce, aby docházelo k efektivnímu rozdělování obcím, 

jinak je náš model nastaven v zásadě správně.  

 Kritéria by se mohla rozšířit například o počet osob v důchodovém věku žijících v 

obci nebo o kritérium polohy obce. Obce ve vyšší nadmořské výšce mají jiné potřeby než 

obce v nížinách, jedná se například o zimní údržbu.  
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 Co se týká dosavadního kritéria rozlohy katastrálního území, není tak úplně objektivní. 

Dvě takřka shodné obce, dle počtu obyvatel se mohou lišit rozlohou katastrálního území 

způsobené množstvím lesů nebo pastvin. Díky této odlišnosti bude mít jedna obec vyšší 

daňové příjmy než druhá. Vhodnější by byla varianta zavedení rozlohy zastavěného území.  

 Další změny v této oblasti by se neměly moc dotýkat čtyř největších měst, jelikož 

zajišťuji služby nejenom pro své obyvatele, ale i pro obyvatele ze širokého okolí. Měly by se 

hledat další možnosti jak zvýšit příjmy obcím, aby to nebylo na úkor příjmů jiných měst.  

 Tímto způsobem by mohly být realizovány změny v dani z nemovitosti, obce by měly 

více využívat možností, které jim zákon dává. Jednou z možnosti je využití místního 

koeficientu v případě, že se jedná o zvýšení daní pro obyvatele obce nebo mohou využít 

koeficientu 1,5, který se převážně dotkne podnikatelů. Co se týká místního koeficientu, obce 

mohou využít například systém kompenzace za zavedení tohoto koeficientu. Například 

snížením poplatků za popelnici, což se zavedlo v obci Dětmarovice popsané výše, popřípadě 

to kompenzovat obyvatelům jinou formou.  Ke zvýšení daňových příjmů by přispěly změny 

v zákoně o dani z nemovitosti. Těmito změnami by mohla být možnost stanovit rozdílný 

místní koeficient na různých územích obce nebo pro různé subjekty obce, odvětví, popřípadě 

na různé stavby. Příklad takového rozdělení působnosti místního koeficientu je uveden v Tab. 

4.22. 

Tab. 4.22 Rozdělení působnosti místního koeficientu 

Oblast působnosti Místní koeficient 

Obytné domy 2 

Potravinářský průmysl a drobní živnostníci 3 

Podnikatele 4 

Největší podnikající subjekty, továrny, elektrárna 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Zvýšení příjmů je možno zajistit i formou poplatků a většího postihování znečišťování 

životního prostředí v obci. Obcím by také mohla připadnout část z výnosů spotřebních či 

ekologických daní, popřípadě část silniční daně, jelikož obce musí také spravovat dopravní 

infrastrukturu nebo vynakládat prostředky na ochranu životního prostředí 
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5 Závěr 

 Systém rozpočtového určení daní se začal formovat od roku 1993. Na začátku obcím 

připadal celý výnos daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daně 

z nemovitosti a posléze se k nim přidala daň z příjmů právnických osob. Obecním příjmem se 

stal i podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Jiné postavení mají čtyři 

největší města, jelikož jim připadne celý výnos daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti vybraný na jejich území.  Postupem času se měnily jednotlivé podíly u sdílených 

daní. Mezi sdílené daně se zařadila i daň z příjmů právnických osob, a tedy celý výnos této 

daně již nepřipadne obci. Každá novela v oblasti rozpočtového určení daní si kladla za cíl 

spravedlivější a efektivnější rozdělení daňových výnosů mezi jednotlivé obce. Podstatná byla 

novela v roce 2001, ve které se mění zásadním způsobem daňové příjmy obcí. Do kategorie 

sdílených jsou zařazeny následující daně, které tvoří příjem obcí : daň z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti a funkčních požitků v podílu 20,59% z celostátního výběru, daň 

z příjmů fyzických osob vybírána srážkou v podílu 20,59% celostátního výnosu, daň z příjmů 

fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti v podílu 20,59% ze 60% z celostátního 

výnosu, daň z příjmů právnických osob v podílů 20,59% celostátního výnosu, novým 

daňovým příjmem se stal podíl 20,59% z celostátního výnosu na dani z přidané hodnoty. 

Součástí této novely bylo i zavedení velikostních kategorií, které hrály roli při výpočtu 

daňových příjmů pro jednotlivé obce. Postupem času přicházely další změny v této oblasti. 

Obcím náležel podíl ve výši 1,5% z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a funkčních požitků. Tento krok měl být jakýmsi motivem pro obce, aby 

podporovaly zaměstnanost v obci. Podstatná novela zákona o rozpočtovém určení daní 

vstoupila v platnost od roku 2008. Úkolem bylo změnit způsob rozdělení sdílených daní tak, 

aby se zmírnily rozdíly mezi malými a velkými obcemi. Dosavadní jedno kritérium dle počtu 

obyvatel bylo doplněno o další, a to o výměru katastrálního území obce. Změny nastaly i ve 

velikostních kategoriích, dosavadních 14 kategorii bylo nahrazeno pouze čtyřmi. Pro zmírnění 

dopadů byl zvýšen podíl u jednotlivých sdílených daní. 

 V této práci autor vytýčený cíl naplnil a pro vypracování práce využil metod analýzy a 

srovnání. 

 Navrhovaná novela, se kterou přišlo ministerstvo financí, vzbudila velice bouřlivé 

reakce. Jednalo se o velice diskutovaný návrh, který podporovaly menší obce, zato velká 

města byla proti, jelikož by je poškodil. Mělo dojít k posílení daňových příjmů o 7 mld. Kč 
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prostřednictvím státního rozpočtu a také o posílení ve výši 1,5 mld. Kč, což představuje 

příspěvek na školství z důvodů zavedení nového kritéria a to počtu žáků. Sdílené daně měly 

být posíleny i o dalších 5 mld. Kč, tyto prostředky se měly získat prostřednictvím snížení 

daňových příjmů čtyř největších měst a to hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna. 

Změny také nastaly u kritérií pro rozdělení mezi jednotlivé obce, přibylo nové kritérium, a to 

počet žáků. U kritérií došlo i ke změně vah, a to takto: 80% připadá přepočtenému stavu 

obyvatel, 3% rozloze katastrálního území, 7% počtu žáků a zbylých 10% patří prostému počtu 

obyvatel. Plzeň, Ostrava a Brno přichází o zvláštní postavení, ruší se jim přepočítací 

koeficient a vytváří se nová velikostní kategorie. Jediné výhradní postavení zůstává hlavnímu 

městu Praze. Díky těmto změnám by Praha přišla cca o 2,2 mld. Kč a každé z dalších tří měst 

cca o 900 mil. Kč. Sice navrhovaná novela počítá s kompenzacemi po dobu 4 let u těchto 

největších měst, záleží, zda kompenzace budou realizovány. Toto snížení může působit 

komplikace díky výpadkům příjmů. Města představují centrum zaměstnanosti, úřadů, služeb 

kultury, volnočasových aktivit a mnoha dalšího nejenom pro své obyvatele, ale i pro 

obyvatele spádových oblastí, kteří do nich dojíždí. Vzhledem k navrhovanému řešení může 

dojít k výpadkům těchto služeb nebo jejich omezení, jelikož daňové příjmy hrají klíčovou roli 

v rozpočtech obcí. 

 Naštěstí se po dlouhých diskuzích od této možnosti ustoupilo a navrhly se jiné změny 

v RUD. Výsledná novela platná od roku 2013 počítá s navýšením o 12 mld. Kč. Suma je 

složená ze zvýšení podílů sdílených daní o 10,5 mld. Kč a zbylých 1,5 mld. Kč představuje 

příspěvek na školství. O tento příspěvek na školství se množství prostředků rozdělených mezi 

obce navyšuje z důvodů zavedení nového kritéria pro rozdělování, o kritérium počtu žáků. Co 

se týká přepočítacího koeficientu, i nadále zůstane rozdílný pro hlavní město Prahu, Plzeň, 

Ostravu a Brno. U těchto čtyř měst se v tomto přijatém návrhu počítá s poklesem daňových 

příjmů, který jsou schopny unést. V úhrnu by tento výpadek měl činit cca 1,1 mld. Kč. 

 Cílem obou navrhovaných řešení bylo přiblížení daňových příjmů na obyvatele mezi 

jednotlivými obcemi. Tato myšlenka je ve své podstatě správná, ale neměla by se realizovat 

na úkor někoho jiného, jehož v důsledku výrazným způsobem poškodí. Měly by se hledat i 

další možné cesty, jak navýšit daňové příjmy obcí. Na tuto problematiku bychom se měli 

podívat taky ze širšího úhlu a neměli bychom pouze srovnávat daňové příjmy mezi obcemi, 

ale taky brát v úvahu financování krajů. V mnoha případech jisté služby jako je zdravotnictví, 

doprava, kultura a mnoho dalších jsou financovány prostřednictvím rozpočtu kraje, proto 
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nepředstavují výdaje z obecní pokladny. Pro lepší srovnatelnost bychom měli srovnávat spíše 

součet daňových příjmů obyvatele kraje i obce. Můžou nastat situace, kdy tento součet bude u 

některých krajů daleko vyšší než u jiných. 

 Možností, jak navýšit daňové příjmy obce jsou v oblasti daně z nemovitosti, kterou má 

ve své kompetenci samotná obec. Může využít zavedení místního koeficientu nebo také 

koeficientu 1,5, který se převážně dotkne podnikajících subjektů. Obcím by také pomohlo 

možnost stanovit místní koeficient pro různé druhy podnikání, pro různé subjekty nebo 

stavby. 

 Česká republika si může vzít inspiraci z jiných států. Rozpočtové určení daní je velice 

odlišné v každém státě. To je dáno odlišným historicky vývojem, dle potřeb obyvatelstva, 

také zaleží na geografických podmínkách a mnohou zde vstoupit i další specifikace. Proto při 

přejímání systému z jiného státu je nutné akceptovat podmínky přijímající země a upravit 

systém daným způsobem. 

 V naší zemi je velký počet malých obcí, za úvahu by stálo jejich postupné sloučení do 

větších celků. Tímto krokem by se mohlo docílit úspory administrativních nákladů na vedení 

obce či jiných nákladů na poskytované služby. Dosáhlo by se větší efektivnosti v rozdělování 

daňových příjmů a daňové příjmy by nebyly tak roztříštěny.  Za úvahu by také stálo rozšíření 

sdílených daní o další typy daní, jakými jsou daně spotřební a ekologické. 

 Problémy také mohou nastat u kritérií pro rozdělení výnosů mezi jednotlivé obce. 

V případě kritéria rozlohy katastrálního území jsou zvýhodněny obce s větší rozlohou. Zde 

vznikají, neoprávněné rozdíly mezi obcemi. Při existenci dvou takřka shodných obcí, mohou 

vzniknout rozdíly v rozloze katastrálního území díky množství lesů, louk a jiných ploch na 

svém území. Lepším řešením by bylo zavedení rozlohy zastavěné části obce. 

 Z nastíněných tezí vyplývá, že v oblasti daňového systému je možné polemizovat nad 

dalším zefektivněním systému rozpočtového určení daní a způsoby zvýšení daňových příjmů 

obcí. 
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Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v aktuálním znění 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v aktuálním znění 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v aktuálním znění 

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

samosprávným celkům a některým státním fondům, v aktuálním znění 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění 
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Návrh Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům, v aktuálním znění 

c) Internetové zdroje 

Ostrava      http://www.ostrava.cz/cs 

Dětmarovice      http://www.detmarovice.cz/ 

Český statistický úřad    http://www.czso.cz/ 

Ministerstvo financi ČR    http://www.mfcr.cz/ 

Měšec       http://www.mesec.cz/ 

Deník veřejné správy     http://www.dvs.cz/ 

Zákony pro lidi     http://www.zakonyprolidi.cz/ 

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

samosprávným celkům a některým státním fondům, v aktuálním znění 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Navrh_novely_o_RUD_uplne_zneni_07-2011_pdf.pdf 
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Seznam zkratek 

ČR       Česká republika 

DPFO       Daň z příjmů fyzických osob 

DPH       Daň z přidané hodnoty 

DPPO       Daň z příjmů právnických osob 

EU       Evropská unie 

HDP       Hrubý domácí produkt 

RUD       Rozpočtové určení daní 

SR       Státní rozpočet 

ÚSC       Územní samosprávný celek 
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