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1. Úvod 

Odpady jsou všude kolem nás. Jsou nedílnou součástí výrobků, které vyprodukuje člověk 

svou lidskou činností. Odpad se dělí do více skupin, zejména podle jeho charakteru.  

Práce se konkrétně zaměří na komunální odpad. Je to zejména z důvodu, že se na něj 

vztahují poplatky, které obec vybírá od občanů na pokrytí výdajů, které jsou spojeny s 

provozem shromažďování, sběrem, přepravou, tříděním, využíváním a odstraňováním 

komunálního odpadu. Stejně jako s ostatními poplatky, které jsou stanoveny ze strany veřejného 

sektoru, jsou i v tomto případě občané povinni tyto poplatky v řádném termínu uhradit. Většina 

občanů si však neuvědomuje skutečnost, že celkový objem od nich vybraných poplatků není 

schopen uhradit výdaje vynaložené na vynakládáním s komunálním odpadem v plném rozsahu. 

Z čehož vyplývá, že chybějící prostředky je nutné uhradit z obecního rozpočtu. 

Poplatky za komunální odpad se mohou dle zákona o odpadech vybírat celkem třemi 

různými způsoby – místní poplatek, smluvní systém, poplatek za komunální odpad. Každá obec 

má právo se rozhodnout, jakou formu pro výběr zvolí. Existuje však možnost, že obec náklady 

s odpadovým hospodářstvím vůbec nezpoplatní. Při zvolení možnosti zpoplatnění těchto 

nákladů je obec povinna zvolený způsob výběru uvést v platné obecně závazné vyhlášce obce. 

Kromě formy výběru tohoto poplatku je nutné uvést ve vyhlášce také konkrétní sazbu, splatnost 

a případné osvobození od poplatků.  

Diplomová práce se specializuje na vyhodnocení způsobu vybírání poplatků za 

komunální odpad. Jedná se o porovnání zpoplatnění a nezpoplatnění tohoto poplatku. V prvním 

případě se jednalo o zpoplatnění formou výběru místního poplatku dle zákona č. 565/1990 Sb., 

o místních poplatcích. Poté se však zastupitelstvo rozhodlo, na základě zjištěných vysokých 

pohledávek od občanů, tento poplatek zrušit, tedy nechat ho nezpoplatněný, a hradit výdaje 

spojené s komunálním odpadem z příjmů z daně z nemovitých věcí. Obec se touto možnou 

variantou inspirovala v sousedních státech, kde mají obce nad touto daní největší možnou 

kompetenci.  

Následující kapitola se věnuje základním pojmům, které jsou spojeny s danou 

problematikou. Jedná se o definice poplatků, daní a pohledávek, avšak zejména se soustředí na 

právní, účetní, daňovou a rozpočtovou problematiku související s obcemi.   

Další kapitola pod názvem Metodika výměru poplatků za komunální odpad se zabývá 

odpadovým hospodářstvím v jednotlivých obcích. Nejdříve se zaměří na konkrétní možné 

způsoby pro výběr poplatků za komunální odpad v obci, které vychází z české legislativy a 
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později se již bude zabývat konkrétními daty získanými z finančních výkazů vybrané obce. 

V případě, že se rozhodne obec pro některou z možných variant, je také nutné uvést způsoby a 

postupy vymáhání pohledávek od občanů pro případy, že dojde k neplacení místních poplatků. 

V podkapitolách jsou uvedeny také informace o výběru daní a místních poplatků v sousedních 

státech a jejich kompetence s výběrem a správou daní a poplatků spojené.  

Poslední kapitola se bude týkat konkrétního srovnání dvou variant, které obec využívala, 

a jejich následné zhodnocení.  

Cílem práce bude zhodnocení výhodnosti přechodu z možnosti zpoplatnění poplatku za 

komunální odpad způsobem výběru poplatku podle zákona o místních poplatcích na 

nezpoplatněnou formu v rámci daně z nemovitých věcí podle zákona o dani z nemovitých věcí.  

Cílem práce tedy bude konkrétní zjištění, v jaké hodnotě obci poklesly, nebo se zvýšily, 

výdaje spojené s komunálním odpadem v rámci přechodu na nezpoplatněnou formu. Na 

základě zjištěných skutečností vznikne výsledek naznačující, zda je nutné zvýšení, či snížení, 

místního koeficientu dle zákona č. 338/1992 sb., o dani z nemovitých věcí. Nutný pohyb 

s místním koeficientem bude vyhodnocen na základě zhodnocení pohybu klíčových veličin 

v posledních deseti letech. 

Zpracování práce vychází z dat získaných z rozpočtu vybrané obce. Rovněž se bude také 

vycházet z obecně závazných vyhlášek obce jdoucích časově od nejstarší za sebou, jež jsou 

uvedeny jako přílohy této práce. Poslední zmíněná vyhláška je tedy pro danou obec aktuální. 

Konkrétně se bude pracovat celkem se čtyřmi vyhláškami, které obec vydávala od roku 2010. 

Na základě obecně závazných vyhlášek obce se bude porovnávat jednotlivý vývoj a způsob 

výběrů poplatků za komunální odpad.  

Využité metody pro zpracování diplomové práce byly popis, porovnání, analýza a 

exponenciální vyrovnání.  
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2. Právní úprava územních samosprávních celků v České republice 

Právní úpravu územně samosprávních celků upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v 

§ 1: „Obec je základním uzemním samosprávním společenstvím občanů; tvoří územní celek, 

který je vymezen hranicí území obce“  

Územně samosprávní celky mají dle Ústavy České republiky právo na zřízení územní 

samosprávy. Vystupují jako veřejnoprávní korporace, která jedná v právních věcech svým 

jménem, a nesou zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Vlastní svůj majetek, se kterým 

hospodaří na základě vlastního rozpočtu příjmů a výdajů s využitím vlastních peněžních fondů. 

Stát může vstupovat do činností územně samosprávních celků pouze v případě, kdy to vyžaduje 

ochrana zákona. (Otrusinová, 2011) 

Obec jedná samostatně prostřednictvím svých orgánů. Samostatná působnost je zkratkou 

pro samostatné spravování záležitostí obcí. Do řízení obcí můžou státní orgány a orgány krajů 

zasahovat jen v případě, že se jedná o ochranu zákona, např. při výkonu dozoru nad 

samostatnou působností obce, nebo v rámci jiných kontrolních a dozorčích vztahů. (Zákon 

č. 128/2000 Sb., o obcích) 

2.1 Orgány obce a jejich pravomoc 

Zastupitelstvo obce 

Nejvyšším orgánem, a zároveň s největší pravomocí, v samostatné působnosti obce je 

zastupitelstvo obce, jehož zasedání bývají veřejná a konají se podle potřeby, nejméně však 

jednou za tři měsíce. (Kopecký, 2015) 

Počet osob tvořící orgán zastupitelstva se odvíjí od velikosti dané obce následovně: 

Tab. 2.1 Počet členů v zastupitelstvu 

Počet obyvatel Počet členů v zastupitelstvu 

do 500 5-15 

500–3000 7-15 

3000–10000 11-25 

10 000 - 50 000 15-35 

50 000 – 150 000 25-45 

Nad 150 000 35-55 

Zdroj: vlastní zpracování (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 68) 
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Mezi činnosti, které vykonává zastupitelstvo obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

patří: 

a) „schvalovat program rozvoje obce, 

b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou 

k rozhodnému dni, 

c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, 

d) vydávat obecně závazné vyhlášky obce, 

e) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce, 

f) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce, 

g) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných 

prostranství.“ 

Zákon č.  128/2000 Sb., o obcích pojednává v § 10 o obecně závazných vyhláškách: 

„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou: 

a) zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 

b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a 

kulturních podniků, 

c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, 

k ochraně životního prostředí a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, 

d) stanoví-li tak zvláštní zákon.“ 

Pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky má z orgánů obce pouze zastupitelstvo obce. 

Na rozdíl od právních předpisů, které jsou vyznačovány jako sekundární právní předpis, povaha 

obecně závazných vyhlášek obcí je jiná zejména v tom, že stanoví vlastní nová právní pravidla 

chování, která nevyplývají ze zákona. (Kopecký, 2015) 

Rada obce 

Do orgánů obce dále spadá rada obce, která představuje výkonný orgán obce a na rozdíl 

od zastupitelstva, jejich setkání jsou neveřejná. Počet členů je vždy lichý, nejméně však 5  

a nejvíce 11 členů. Radu tvoří starosta, místostarosta a další členové rady, kteří jsou volení z řad 

členů zastupitelstva obce. V případě, že zastupitelstvo obce má méně než 15 členů, rada obce 

se nevolí a některé funkce od rady obce přebírá starosta. (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) 

 

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích podle § 102 rada obce plní tyto funkce: 
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a) „zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová 

opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, 

b) vydávat nařízení obce, 

c) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené členy zastupitelstva 

obce nebo komisemi rady obce, 

d) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a rušit odbory a oddělení 

obecního úřadu, 

e) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce; tuto působnost může rada obce 

svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,  

f) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.“ 

Rada obce může v přenesené působnosti vydávat nařízení obce na základě zákona. Jedná 

se tedy, na rozdíl od obecně závazných vyhlášek, o sekundární právní akt. Předpoklad pro 

vydání nařízení je takový, že zákonodárce vytvoří v prováděném zákoně prostor pro doplnění 

zákonné úpravy. (Kopecký, 2015) 

Starosta 

Starosta, který je současně i součástí rady obce, reprezentuje obec na veřejnosti a plní 

úkoly stanovené obecním řízením.  

Mezi jeho pravomoc patří např.: 

a) reprezentovat a zastupovat obec navenek, 

b) svolávat a řídit zasedání zastupitelstva a rady obce s následným podepisováním 

zprávy o jejich průbězích,  

c) podepisovat obecně závazné vyhlášky a jiná usnesení,  

d) plnit také funkci zaměstnavatele, v případě že není zvolený tajemník, a to zejména, 

co se týče uzavírání a ukončování pracovních smluv, stanovování platů podle 

zvláštních předpisů apod.,  

e) v případě, že není v obci zvolen tajemník, plní starosta také jeho funkce. 

(Kopecký, 2015) 

Obecní úřad 

Obecní úřad je v postavení úředního typu orgánu obce, který se vyznačuje 

zabezpečováním plnění úkolů obce. (Kopecký, 2015) 
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Mezi úkoly obce patří zejména úkoly, které mu byly uloženy ze strany zastupitelstva obce 

nebo rady obce. Dále vypomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, když je to potřeba. 

(Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) 

Zvláštní orgány 

Zvláštní orgány se zřizují při splnění podmínek stanovených zvláštními předpisy, jako 

příklad je možné uvést komisi pro projednávání přestupků. (Kopecký, 2015)  

2.2 Veřejně prospěšný poplatník 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v § 17a pojednává o obcích pod názvem veřejně 

prospěšný poplatník. Za veřejně prospěšného poplatníka se považuje poplatník, jehož hlavní 

činností, kterou vykonává, není podnikání a je v souladu s právním jednáním, zákonem a 

rozhodnutím veřejné moci.  

2.3 Územně samosprávní celky 

Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví spadají obce pod kategorii s názvem Vybrané 

účetní jednotky. Do vybraných účetních jednotek dále náleží: 

- organizační složky státu,  

- státní fondy,  

- územně samosprávní celky,  

- regionální rada regionů soudržnosti,  

- příspěvkové organizace a  

- zdravotní pojišťovny.  

Mezi územně samosprávní celky kromě obcí spadají také kraje, dobrovolné svazky obcí, 

hlavní město Praha a statutární města. Vybrané účetní jednotky jsou specifické zejména tím, že 

hospodaří s veřejnými finančními prostředky. (Březinová, 2017)  

Obec se dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích považuje za základní územní samosprávní 

celek. Za vyšší územně samosprávní celky se potom považují kraje. 

Územní samosprávní celky se podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 1b, odst. 5, 

považují vždy za velké účetní jednotky. Tato skutečnost jim následně ukládá povinnost vést 

účetnictví v plném rozsahu. Výjimkou jsou příspěvkové organizace, které mohou vést 

zjednodušené účetnictví.  
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Dalšími povinnostmi pro územně samosprávní celky v souvislosti s vedením účetnictví 

v plném rozsahu plyne odepisování majetku používaného v rámci své hlavní činnosti a tvorba 

opravných položek. (Provazníková, 2015) 

Rozdíl při vedení účetnictví vybraných účetních jednotek a účetnictví podnikatelských 

subjektů je očividný zejména v účtových osnovách. Vybrané účetní jednotky se řídí osnovou, 

která je publikována jako Příloha č. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. (Březinová, 2017) 

2.4 Rozpočet obce 

Rozpočet obce se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Zákon upravuje formu, postavení a funkce rozpočtu obce. Rozpočtem se rozumí 

finanční plán obce, kterým se bude řídit v následujícím rozpočtovém období a jehož sestavení 

vychází ze střednědobého výhledu. Rozpočtové období je shodné s kalendářním rokem.  

Jak je uvedeno v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

v § 6, odst. 1: „Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně 

tvorby a použití peněžních fondů, pokud není dále uvedeno, že probíhají mimo rozpočet.“  

Podle Provazníkové (2015, 73): „Rozpočet poskytuje informace o finanční situaci a 

záměrech obce a kraje. Má tři roviny: rozhodovací, řídící a kontrolní.“ 

Příjmová strana rozpočtu se zpravidla rozděluje podle toho, jakým způsobem byl daný 

příjem získán. Rámcově lze říci, že příjmy dělíme na daňové, nedaňové, dotace a transfery, 

půjčky a úvěry. Nejdůležitějšími příjmy pro rozpočet obce jsou daňové příjmy, nedaňové 

příjmy, dotace a transfery. Společným znakem pro tyto příjmy je to, že se jedná o nenávratný 

příjem. Naopak půjčky a úvěry jsou návratného charakteru zejména z důvodu, že obci plyne 

povinnost tyto příjmy splatit. (Provazníková, 2015)  

Výdajová strana rozpočtu je účelově zřízena zejména pro zabezpečení a financování 

veřejných statků. (Peková, 2011) 

Územní samospráva je odpovědná za zajišťování a financování veřejných statků, např. za 

péči o veřejné zdraví, včetně sběru a likvidace odpadu, parky a volná prostranství, veřejnou 

dopravu apod. Objem výdajů územně samosprávních celků stále roste, a tím také zároveň přímo 

úměrně rostou výdaje ve veřejném sektoru. (Provazníková, 2015)  
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Jak uvádí ve své publikaci Otrusinová (2011, s. 15-16), rozpočet však může být změněn 

i v případě, kdy dojde ke změně: 

a) „v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem, 

b) právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtových příjmů a výdajů, 

c) objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů.“ 

2.4.1 Daňové příjmy 

Právní úprava o daňových příjmech obcí je vymezena zákonem č. 243/2000 Sb.,  

o rozpočtovém určení daní. Konkrétně ve vztahu k daňovým příjmům krajů a obcí upravuje 

zmíněný zákon rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daně z příjmů a daně z nemovitých 

věcí. Daňové příjmy obcí a krajů neuvedené v tomto zákoně upravují zvláštní zákony.  

Pravomoc mezi jednotlivými vládními úrovněmi lze posuzovat z hlediska legislativy, 

daňové správy, daňové sazby a rozpočtového určení daňových výnosů. Obecně lze říci, že 

daňové příjmy představují největší podíl v rozpočtu obce. (Provazníková, 2015) 

Fiskální federalismus zkoumá relativní samostatnost obcí ve smyslu pravomoci územní 

samosprávy ve zdanění, tzn.do jakého veřejného rozpočtu jednotlivé daňové příjmy plynou, 

např. zda plynou do rozpočtu regionu, nebo do rozpočtu obce. Jde o tzv. sdílené daně, které 

představují podíl na státních daních. (Peková, 2012)  

Sdílenou daní se zejména rozumí daně, které mají dle daňových zákonů České republiky 

přesně stanovenou daňovou základnu, osvobození, slevy na dani apod. a obce již nemají 

možnost je nijak dále ovlivnit. Vedle daňové základny je také striktně stanoven podíl 

samosprávy na celostátně vybíraných daních. Princip sdílených daní spočívá ve vyrovnání 

fiskální nerovnováhy mezi různými samosprávami. (Provazníková, 2015) 

U svěřených daní, na rozdíl od sdílených daní, mají obce větší pravomoci. Příkladem 

sdílených daní jsou daně z nemovitých věcí a část daně z příjmů fyzických osob podle § 4 

zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kdy se 23.58 % z těchto daní vrací do 

rozpočtu obce, ve kterém má fyzická osoba trvalé bydliště, nebo sídlo.  

Daňovými příjmy se rozumí příjmy získané z místních poplatků, majetkových daní (daň 

z nemovitých věcí), podíl na dani z příjmů a DPH. Z těchto daňových příjmů mají obce jen u 

daně z nemovitých věcí malou daňovou pravomoci, a to možnost pohybovat s místním 

koeficientem. O výběru místních poplatků rozhoduje zastupitelstvo obce, které určuje, o jaké 
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místní poplatky se bude konkrétně jednat.  Místní poplatky se řídí dle zákona č. 565/1990 Sb., 

o místních poplatcích. (Peková, 2012) 

Peková (2015, s. 245) uvádí: „Pro územní samosprávu se méně využívají nepřímé 

spotřební daně, které zdaňují spotřebu zboží a služeb. Spotřební daně jsou příjmem především 

státního rozpočtu.“  

Místní poplatky 

Daní se rozumí zákonem stanovená povinná platba, kterou se pravidelně odčerpává část 

důchodu do veřejného rozpočtu. (Těžký, 2016) 

Poplatek je téměř stejně definovaný jako daň, avšak s tím rozdílem, že poplatek se 

vyznačuje svojí nepravidelností. Další rozdíl tkví v tom, že daň je nevratného charakteru, kdežto 

u poplatků se stává, že je za něj poskytováno ekvivalentní protiplnění (např. vydání povolení, 

rozhodnutí apod.) (Radvan, 2012) 

Poplatková soustava je v České republice tvořena ze správních, soudních a místních 

poplatků. (Těžký, 2016) 

Místní poplatek je považován za peněžitou platbu vybíranou od místního obyvatelstva, 

nebo právnických osob, které mají v oblasti dané obce sídlo, nebo trvalé bydliště. Místní daně 

se mohou stát i hlavním příjmem v rozpočtu obce. (Radvan, 2012) 

Jedná se o jediný příjem obce, o jejímž zavádění rozhoduje zastupitelstvo obce. Pokud se 

obec rozhodne zavést jakýkoliv místní poplatek, je nutné dodržovat zákonné mantinely, které 

jsou s ním spojené. (Marková, Boháč, 2007) 

V § 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích jsou vyjmenované následující místní 

poplatky, které mohou územně samosprávní celky zavést:  

a) „poplatek ze psů, 

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

c) poplatek za užívání veřejného prostranství, 

d) poplatek ze vstupného, 

e) poplatek z ubytovací kapacity, 

f) poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a 

částí měst, 
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g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

h) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku s možností jeho připojení na 

stavbu vodovodu nebo kanalizace.“  

Daň z nemovitých věcí 

Majetkovými daněmi se rozumí zejména zdanění nemovitého majetku, který ve 

vlastnictví občana leží na území obce.  Ovšem může se také jednat o majetek, který je využíván 

pro podnikatelskou činnost, např. provozovnu. V některých zemích zdaňují majetkovou daní i 

hmotný majetek, který je využíván pro podnikání (stroje apod.). (Peková, 2011) 

Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí 

v § 1, kde se uvádí, že se tento zákon zabývá daní z pozemků, daní ze staveb a daní z jednotek.  

V dalších paragrafech tohoto zákona jsou vymezeny pojmy: 

a) předmět daně,  

b) poplatníci daně,  

c) osvobození od daně,  

d) základ daně, 

e) sazba daně.  

Zákon se skládá ze dvou částí, z nichž první část se soustředí na daň z pozemků a druhá 

na daň ze staveb a jednotek. 

Daň z pozemků 

Předmětem daně jsou pozemky ležící na území České republiky evidované v katastru 

nemovitostí. Nepatří sem však: 

a) pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami,  

b) lesní pozemky, 

c) pozemky, které v sobě nesou vodní plochu s výjimkou rybníků, které slouží pro 

intenzivní a průmyslový chov ryb. 

Poplatníky se poté stávají fyzické osoby, které jsou vlastníky těchto pozemků. Poplatníky 

mohou být také osoby, které jsou buď nájemci, nebo pachtýři propachtovaného pozemku. 

(Běhounek, 2017) 
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Některé pozemky jsou od daně osvobozeny. Může se jednat např. o pozemky, které: 

a) jsou evidované na území obce, kde je tato obec zároveň považována za jeho vlastníka, 

b) jsou ve vlastnictví České republiky,  

c) tvoří jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je využívána pro vykonávání 

náboženských obřadů registrovaných církví, 

d) tvoří funkční celek spolu se zdanitelnou stavbou určenou pro účely veřejnosti, např. 

pro účely školy, školských zařízení, zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let věku, 

muzeí, zdravotnických nebo sociálních zařízení. (Zákon č. 338/1992 Sb.,  

o dani z nemovitých věcí) 

Základ daně u pozemků, kterými jsou orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady 

a trvalé porosty travních porostů, je definován v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých 

věcí v § 5, odst. 1: „cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou 

cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v § 17 tohoto zákona.“  

U pozemků, které jsou hospodářskými lesy a rybníky s průmyslovým chovem ryb,  

je základem daně cena pozemku zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období, nebo skutečná výměra 

pozemku v m2 vynásobená částku 3,80 Kč. U ostatních pozemků je základ daně stanoven stejně 

jako u pozemků s hospodářskými lesy s tím rozdílem, že mají povinnost násobit skutečně 

zjištěnou výměru pozemku s částkou 3,80 Kč. 

Sazba daně se liší podle toho, o jaké pozemky jde. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitých věcí ukládá v § 6, odst. 1 tyto sazby: 

a) „orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady   0,75 %, 

b) trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým 

chovem ryb         0,25 %.“ 

Sazby pro ostatní pozemky jsou vyčleněny dle toho, za jakým účelem jsou využívány. 

Základní sazba daně se pak dále násobí koeficientem, který je určen podle počtu obyvatel 

v dané obci. 

Daň ze staveb a jednotek 

Předmětem daně, podobně jako u daně z pozemků, se rozumí zdanitelné stavby, nebo 

jednotky, které se nachází na území České republiky a jsou evidované v registru nemovitostí. 
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Poplatníky jsou osoby, které tyto zdanitelné stavby a jednotky mají ve svém vlastnictví. 

V případě, že se jedná o pronajatou nebo propachtovanou zdanitelnou jednotku nebo stavbu, je 

poplatníkem vždy nájemce nebo pachtýř. 

Osvobozené od daně jsou stavby a jednotky, které splňují stejné podmínky, jako tomu 

bylo u osvobození od daně u pozemků, tedy např.: 

a) jsou ve vlastnictví České republiky,  

b) slouží pro účely školských zařízení, zdravotnických zařízení a muzeím či galeriím, 

c) slouží k zajištění hromadné osobní přepravy, 

d) jsou považovány za kulturní památky, 

e) jsou rodinnou rekreací pro osoby vlastnící průkaz ZTP apod. 

Základ daně pro stavby je vymezen v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 

§ 10, odst. 1 a odst. 3 následně:  

„Základem daně ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby je výměra zastavěné plochy  

v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená  

a) koeficientem 1,22 je-li: 

1. tato zdanitelná jednotka v budově bytového domu a 

2. její součástí podíl na pozemku nebo je-li její vlastník spoluvlastníkem jiného pozemku, 

b) nebo koeficientem 1,20 v ostatních případech.“  

Sazba daně, podobně jako u daně z pozemků, je rozdělena na zdanitelné stavby a jednotky 

podle účelu, za kterým byly postaveny. V případě, že zdanitelná stavba má více jak jedno 

podlaží, sazba se zvyšuje vždy o 0,75 Kč. Totožně, jako tomu bylo u daně z pozemků, se sazba 

daně dále násobí koeficientem, který je určen dle počtu obyvatel v určených obcí. 

Obec může ovlivňovat daň z nemovitých věcí dále také pomocí místního koeficientu. Pro 

platnost místního koeficientu, musí být obcí uveden a zveřejněn v platné obecně závazné 

vyhlášce. Tímto koeficientem se poté vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, 

zdanitelných staveb, nebo jednotek. Obec může stanovit koeficient v rozmezí 2–5.  

(Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí) 

Podíl na dani z příjmů 

Důchodové daně v České republice jsou upraveny v zákoně o daních z příjmu. Co se týče 

příjmu do rozpočtu územní samosprávy, je zákonem pevně stanovené procento, které z 
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příslušných daní poplyne do rozpočtu obce.  Tento princip bývá nejvíce využíván u tzv. 

sdílených daní. Důchodová daň je však významným příjmem do rozpočtů územní samosprávy. 

Jedná se jak o příjmy od občanů a fyzických osob, tak o zisky z korporací a firem, které mají 

na území obce své trvalé bydliště, nebo sídlo. (Peková, 2011) 

2.4.2 Nedaňové příjmy 

Největší odlišnost mezi daňovými a nedaňovými příjmy lze vnímat u 

daňových pravomocí, zejména kdy u nedaňových příjmů může obec více zasahovat do příjmů 

plynoucích do rozpočtu obce. Do nedaňových příjmů řadíme příjmy z vlastního podnikání, 

uživatelské poplatky, příjmy z vlastní činnosti, pokuty a příjmy ze sbírek a darů. Je možné říci, 

že se jedná o činnosti, které jsou velmi blízké podnikatelským činnostem. (Provazníková, 2015)  

Nedaňové příjmy je možno rozdělit podle jejich charakteru na:  

a) neinvestiční (běžné) příjmy, 

b) investiční (kapitálové) příjmy.  

U běžných příjmů se jedná o příjmy, které se mohou každoročně opakovat, nebo také 

mohou být náhodné. Patří sem např. příjmy z pronájmu majetku, nebo zisk po zdanění 

z vlastního podnikání. Kapitálové příjmy jsou specifické tím, že se ve většině případů 

neopakují, jako příklad lze uvést příjmy z prodeje nepotřebného majetku. (Peková, 2011) 

Nejvýznamnější položku mezi nedaňovými příjmy tvoří příjmy z majetku. Rozumí se tím 

příjmy z prodeje majetku, nebo z jeho pronájmu. Ve většině případů získává obec více příjmů 

z pronájmu majetku než z jeho prodeje. (Peková, 2012)  

Naopak nevýznamnou a nejmenší položku mezi nedaňovými příjmy představují příjmy 

ze sbírek a darů. Většinou se jedná o účelové příjmy, jejichž hodnota se nejčastěji odvíjí od 

toho, do jaké výše si může tuto částku fyzická osoba, jež tento dar vkládá, uplatnit jako 

odčitatelnou položku ze základu daně z příjmů fyzických osob. (Provazníková, 2015)  

Příjmy z vlastního podnikání 

Příjmem z vlastního podnikání se rozumí zisk z municipálních podniků, nebo podíl na 

zisku podniků s majetkovým vkladem obce. U prvního případu je příjem závislý na počtu a 

velikosti podniků, které vykonávají služby občanům. Pokud je ovšem podnik vytvořen pro 

zabezpečování veřejných statků, pak se v takovém případě jedná o neziskovou činnost. 

V druhém uvedeném případě jsou příjmy závislé na majetkové účasti v daném podniku.  

O majetkové účasti potom rozhodují volené orgány příslušné obce.  (Peková, 2011) 
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Příjmy z pronájmu nebo prodeje nepotřebného majetku 

Pro získání příjmů z pronájmu nebo prodeje nepotřebného majetku je pro obec nutné, aby 

zvážila, který majetek je pro ni potřebný a který již nikoliv. V případě nepotřebnosti pak musí 

rozhodnout, jak s ním dále naloží, zda jej pronajme, nebo prodá. Zda je majetek potřebný, nebo 

ne, vyhodnotí obec na základě ekonomické analýzy výhodnosti pro získání příjmů z pronájmu. 

Za nejvýznamnější příjem v této oblasti se považuje příjem z pronájmu pozemku. Většinou se 

jedná o dlouhodobý pronájem, který může obci přinést významné finanční prostředky. 

(Peková, 2011) 

Dotace a transfery 

Jedním z důvodů, proč jsou poskytovány dotace obcím, je ten, že obyvatelé dané obce 

platí daně, čímž pro územní samosprávní celky plynou povinnosti zajistit jim požadovaný 

standard některých základních veřejných statků a služeb. Dalším odůvodněním pro poskytování 

dotací může být ten, že má ústřední vláda kompenzaci a kontrolu nad hospodařením těchto 

jednotek. Vláda nejprve poskytne finance vyšším územním samosprávním celkům, které pak 

dále rozdělí mezi základní územní samosprávní celky. (Provazníková, 2015)  

V zemích Evropské unie je cílem dotačních vazeb podle Pekové (2011, s. 40):  

a) „zmenšit rozdíly v daňové kapacitě a vyrovnat finanční potenciál území, 

b) přispět k vyrovnání finančního úsilí územní samosprávy, 

c) přispět k vyrovnání místních potřeb územní samosprávy, 

d) zajistit standardní úroveň některých lokálních a regionálních veřejných 

statků, 

e) respektovat výdajové externality.“   

Dotace je možné dělit podle toho, zda jsou určeny pro konkrétní účel využití. Na základě 

tohoto jsou rozděleny do dvou kategorií, a to na účelové a neúčelové. Další možné dělení dotací 

je na kapitálové a běžné. Běžnými dotacemi se rozumí takové příspěvky, které se pravidelně 

opakují, kdežto kapitálové dotace jsou považovány za dlouhodobé a jednorázové. 

(Peková, 2011) 
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2.4.3 Členění výdajů 

Peková (2011, s. 194) uvádí, že obec dělí výdaje podobně jako ve státním rozpočtu podle 

hlediska: 

a) „ekonomického, 

b) rozpočtové skladby,  

c) infrastruktury, 

d) funkcí veřejných rozpočtů, 

e) rozpočtového plánování.“  

 

Výdaje členěné podle ekonomického hlediska 

Z ekonomického hlediska se výdaje rozdělují na běžné a jednorázové. Výdaje běžné jsou 

výdaje, které se každoročně opakují, na rozdíl od jednorázových (nebo také kapitálových). Mezi 

výdaje běžné lze začlenit výdaje na platy zaměstnanců, na provoz obecního úřadu, materiál 

apod. (Peková, 2011) 

V případě pravidelně se opakujících výdajů na úrovni lokálního veřejného sektoru se 

jedná o neinvestiční výdaje. V případě kapitálových výdajů, které slouží k financování 

dlouhodobých potřeb, se jedná o investiční výdaje. Investiční výdaje představují výdaje, které 

obec vynaložila na majetek obce za účelem získání budoucího užitku. (Peková, 2011)  

Výdaje členěné podle rozpočtové skladby 

Provazníková (2015, s. 196) upřesňuje rozdělení výdajů do hlavních výdajových oblastí 

z rozpočtů obcí podle jejich účelu: 

a) „zemědělství, lesní hospodářství a rybářství (obhospodařování půdního 

fondu a obecních lesů), 

b) průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (údržba silnic, chodníků, 

podpora rozvoje podnikání, zajišťování pitné vody), 

c) služby pro obyvatelstvo (kultura, základní a mateřské školy, komunální 

služby, životní prostředí apod.), 

d) sociální věci a politika zaměstnanosti (některé sociální dávky, zřizování 

sociálních zařízení), 

e) bezpečnost státu a právní ochrana (civilní obrana, obecní policie) 
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f) všeobecná veřejná správa a služby (zastupitelské orgány, činnost 

obecního úřadu).“ 

 

Výdaje členěné podle infrastruktury 

Výdaje, které se využijí na ekonomickou infrastrukturu, jsou takové, které budou použity 

ve prospěch obecních a regionálních podniků. Nejčastěji se jedná o dotace a půjčky, které obec 

těmto subjektům poskytuje. (Provazníková, 2015) 

Výdaje podle funkcí veřejných financí 

V této skupině se nachází finanční prostředky vynaložené na nákup služeb a zboží od 

soukromých firem prostřednictvím veřejných zakázek, nebo od neziskových organizací za 

účelem zabezpečení veřejných statků. Čistými veřejnými statky se rozumí: veřejné osvětlení, 

veřejná komunikace, péče o zeleň, likvidace negativních externalit a v poslední řadě jejich 

samotná správa. (Provazníková, 2015) 

Peková tvrdí (2011, s. 285): „Výdaje na zabezpečení čistých veřejných statků by měly být 

kryty výnosem tzv. svěřených a sdílených daní, včetně municipálních a regionálních daní, 

případně dotacemi z rozpočtu.“  

Samostatnou a menší skupinu tvoří poplatkové služby. Odlišují se zejména tím, že na 

financování těchto služeb se podílí z části, nebo zcela, obyvatelé obce úhradou poplatku. 

V tomto případě je potom nutné spojit s výdaji i příjmy s nimi související. (Provazníková, 2015) 

Výdaje podle rozpočtového plánování 

Jedná se zejména o rozdělení výdajů na plánové a neplánové. Mezi plánové výdaje patří 

například výdaje spojené s financováním provozu škol, sociálních zařízení. Většinou se vychází 

ze střednědobého plánování. Mezi neplánovanými výdaji lze najít pokuty, penále nebo nenadálé 

výdaje spojené s živelnými pohromami. Proto je vhodné, aby územně samosprávní celky 

tvořily rezervy, které se posléze využijí na tyto nepředvídatelné události. (Peková, 2011). 

2.5 Rozpočtový výhled 

Od roku 2001 mají obce povinnost nejen sestavovat roční rozpočet obce, ale také nově 

dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů povinnost 

sestavovat rozpočtový výhled. V případě nesplnění této povinnosti mají v rámci přenesené 

působnosti krajské úřady možnost uložit obcím pokutu. 
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Rozpočtový výhled má sloužit pro střednědobé finanční plánování. Zákon určuje členění 

alespoň do následujících čtyř základních ukazatelů: celkové příjmy, celkové výdaje, celkové 

pohledávky a celkové závazky. Zákon zároveň nezakazuje, aby si jednotlivé obce svůj 

rozpočtový výhled členily více podrobně. Sestavování daného výhledu je výhodné pro 

plánování investičních potřeb z hlediska delšího časového horizontu. (Provazníková, 2015) 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v § 3 uvádí:  

„Při zpracování ročního rozpočtu se vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu.“ 

Není však povinností obcí, aby údaje do rozpočtu obce byly přesně převzaté 

z rozpočtového výhledu. Zastupitelstvo má tedy možnost schválit rozpočet, který je odlišný od 

údajů uvedených v rozpočtovém výhledu, avšak je nutné, aby v případě velkých nesrovnalostí 

bylo zastupitelstvo schopno tyto odlišnosti dostatečně odůvodnit. (Provazníková, 2015) 
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3. Metodika výběru poplatků za komunální odpad  

Kapitola se zabývá nejdříve teoretickými hledisky z pohledu odpadového hospodářství a všemi 

třemi možnými způsoby výběru poplatků za komunální odpad a následně se zaměří na 

praktickou část z pohledu konkrétní obce Lužice a jejího způsobu vybírání poplatků podle 

zákona č. 565/1992 Sb., o místních poplatcích, který měla ve vybraných letech uvedený ve 

svých obecně závazných vyhláškách obce. 

3.1  Odpadové hospodářství  

Odpad je definován v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech v § 3, odst. 1: „Odpad je každá 

movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.“  

Vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog odpadů rozděluje odpad do dvou základních kategorií:  

a) nebezpečný odpad a 

b) ostatní odpad. 

Uvedená vyhláška plní také funkci vedení evidence o produkci a nakládání s odpady a 

provádí rozčleňování odpadů do dalších 20 skupin. Původci odpadů pak mají povinnost odpady 

zařadit do jednotlivých skupin dle katalogového kódu. Jedná se o šestimístné číslo, kde první 

dvojčíslí značí skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh 

odpadu. (vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog odpadů) 

Komunální odpad je zařazen v Katalogu odpadů ve skupině 20. Komunálním odpadem 

se rozumí veškerý odpad vyprodukovaný fyzickou osobou na území obce. Skládá se jak ze 

směsného odpadu z odpadových nádob, tak z odpadu separovaného, nebezpečného, stavebního, 

objemného, ale rovněž i z kovů, dřeva, bioodpadu a dalších druhů, které vyprodukují občané.  

(Tuháček, 2015) 

3.1.1 Postavení obce a občana v rámci odpadového hospodářství 

Obec je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech původcem komunálního odpadu 

vzniklého na jejím území. Původcem komunálního odpadu se stává ve chvíli, kdy jej občan 

odloží na místo, které je pro tento účel v obci zařízeno (např. popelnice, kontejner pro 

separovaný odpad). V okamžiku, kdy se stává obec původcem odpadu, tak se současně stává i 

jeho vlastníkem. Z toho vyplývá, že musí splňovat jak povinnosti určené pro původce odpadu, 

tak pro jeho vlastníky.  
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Mezi povinnosti obce patří: 

- shromažďování odpadů podle druhů, tzv. separace odpadů, 

- určit občanům místa pro odkládání komunálních odpadů, 

- zajistit sběrné nádoby pro odkládání nebezpečných složek komunálních odpadů, vést 

průběžnou evidenci odpadů a plnit ohlašovací povinnosti s tímto zákonem spojené. 

(zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech) 

Pro separaci je obec povinna zajistit místa pro oddělené shromažďování složek 

komunálního odpadu, a to nejméně pro šest druhů odpadů: 

a) nebezpečný odpad, 

b) papír, 

c) plast, 

d) sklo, 

e) kovy, 

f) biologicky rozložitelné odpady. (Tuháček, 2015) 

Pro fyzické osoby plynou povinnosti v souvislosti s odpadovým hospodářstvím zejména 

z obecně závazné vyhlášky stanovené obcí v souvislosti s komunálním odpadem. Dále 

povinnost odpad odděleně ukládat na místa k tomu obcí určená a v případě zavedení poplatků 

s odpadem spojenými, také jejich úhradu. V případě, že občané svých povinností nedostojí, je 

obec oprávněna udělovat sankce. (Tuháček, 2015) 

Obce mají kromě povinností také práva v rámci odpadového hospodářství. Mezi jejich 

práva patří např. rozhodnutí, zda zavedou poplatek spojený s vynakládáním komunálního 

odpadu a následné zvolení způsobu výběru tohoto poplatku. Dále mají právo kontrolovat 

občany, jak se zbavují odpadů a zda se řídí aktuálním zákonem o odpadech. Pokud občané 

svých povinností v souladu se zákonem, nebo obecně závaznou vyhláškou nedostojí, je obec 

oprávněna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 66, odst. 1, ukládat následující 

sankce: 

„Pokutu do výše 300 000 Kč uloží obecní úřad fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo 

právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem 

bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů 

v souladu s tímto zákonem“. 
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V případě, že se fyzická osoba, která nepodniká, zbaví autovraku nebo umístí vozidlo 

vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem, nebo odloží elektrozařízení mimo místa 

pro tyto účely určená, má možnost obec uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. (Tuháček, 2015) 

3.1.2 Výběr poplatků za komunální odpad 

Česká republika nabízí obcím možnost volby způsobu vybírání poplatků za komunální 

odpad. Obec má na výběr ze tří možností: 

o úhrada vybíraná na základě smlouvy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

§ 17, 

o poplatek za komunální odpad dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 17a, 

o místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb.,  

o místních poplatcích. 

Účelem poplatku je uhrazení výdajů spojených se sběrem a svozem odpadů pomocí 

svozových vozů, přepravou velkoobjemovými kontejnery, likvidací (uložení) odpadů na 

skládce, dalším materiálovým využitím stavebních odpadů, provozováním sběrného místa 

odpadů, nebo může obsahovat náklady za pronájem a pořízení odpadových nádob, pokud jsou 

v obci nějaké pronajaté nádoby umístěny. (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech) 

3.2 Úhrada vybíraná na základě smlouvy 

O smluvním systému pojednává zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v § 17, odst. 6: „Obec 

může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřená 

písemně a musí obsahovat výši úhrady.“  

V případě, že se obec rozhodne pro tento způsob výběru, platí pro ni podmínka, že již 

nemůže vybírat poplatek za komunální odpad, ani místní poplatek za shromažďování, sběr, 

přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech) 

Smluvní systém bývá ve většině případů využíván u podnikatelských subjektů. 

(Tuháček, 2015) 

3.3 Poplatek za komunální odpad 

Řídí se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v němž se uvádí, že obec může poplatek 

za komunální odpad začít využívat až poté, co zavede systém nakládání s komunálním odpadem 
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a toto ustanovení uvede v obecně závazné vyhlášce obce. Poplatek se vztahuje na úhradu 

nákladů spojených s komunálním odpadem, který vzniká na území vybrané obce. Za poplatníky 

se považují všechny fyzické osoby, které s tímto odpadem přišly do styku. Plátcem je však 

fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti, na jejímž území odpad vzniká.  

O výši poplatku pojednává v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 17a odst. 5: 

„Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce 

vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky 

podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé 

nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu.  

V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání 

odpadu. Poplatek je příjmem obce.“  

V případě, že vznikne u poplatníka pohledávka, je povinností plátce oznámit tuto 

skutečnost příslušné obci, která na základě informací vyměří poplatek dle platebního výměru. 

Všechna ustanovení jsou v souladu s daňovým řádem. (Tuháček, 2015) 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zakazuje stanovit poplatek za komunální odpad a 

zároveň místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů.  

3.4 Místní poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

Zákon č. 565/2009 Sb., o místních poplatcích v § 10b uvádí dvě skupiny poplatníků. Do 

první skupiny náleží fyzické osoby, které mají na území dané obce trvalé bydliště. Druhou 

skupinu tvoří fyzické osoby, které vlastní na území obce stavbu, v níž není hlášena  

k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Většinou se jedná o nemovitosti, které jsou určeny  

k individuální rekreaci. Zpoplatnění těchto osob je nutné zejména z důvodu, že i když budou 

nemovitosti využívány jen po část kalendářního roku, i tak budou produkovat komunální odpad. 

Je nezbytné podotknout, že poplatková povinnost vzniká bez ohledu na věk fyzické osoby.  

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, na rozdíl od poplatku za komunální odpad 

dle zákona o odpadech, uvádí zákonné osvobození od placení poplatku. Od daně jsou 

osvobozeny osoby, které jsou umístěny do dětského domova, školského zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy, osoby, které jsou umístěny v domově se zdravotním 

postižením, domově pro seniory, nebo chráněném bydlení.  
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Sazba poplatku je dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, § 10b, odst. 5 

složena ze dvou částí: 

„a) z částky až 250 Kč za osobu a kalendářní rok a  

b) z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního 

roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu a kalendářní rok; 

obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu. "  

Mezi skutečně započítané náklady obce lze zahrnout pouze náklady přímo spojené 

s komunálním odpadem, nikoliv náklady vzniklé za provoz celého odpadového hospodářství. 

Lze tedy započítat náklady, které vznikají při zajištění, údržbě, obnově a vyprazdňování 

shromažďovacích prostředků včetně odpadkových košů. Do počtu poplatníků se započítávají  

i osoby, které jsou od daně osvobozeny. (Jantoš, Těžký, 2017) 

Jelikož jsou náklady na sběr a svoz komunálního odpadu velice proměnlivé, doporučuje 

se každoročně druhou část sazby poplatku v obecně závazné vyhlášce obce aktualizovat. 

Povinností obce je však provádět rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu  

i v případě, že vyhláška v aktuálním roce nebude novelizována. (Jantoš, Těžký, 2017) 

Při zvolení formy výběru místního poplatku dle zákona o místních poplatcích je nutné 

také vycházet z daňového řádu, který se vztahuje ke správě daní. Je to nezbytné z důvodu, že 

se v tomto případě stává obec správcem místního poplatku. (Tuháček, 2015) 

Obecní úřad vykonává dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích správní řízení a 

musí tudíž dodržovat postupy jakožto správce daně dle daňového řádu. 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v § 11 ukládá obecně pro všechny místní 

poplatky vyměřovací povinnost v případě neplacení poplatků včas a ve správné výši. Je nutné, 

aby správce poplatku vyměřil za pohledávku od poplatníka platební výměr k přímé úhradě. Za 

tuto povinnost odpovídá správce daně, tedy obecní úřad. V dalším případě, kdy nebude uhrazen 

poplatek včas a ve stanovené výši, může obec navýšit poplatek až na trojnásobek. V těchto 

případech se za vykonatelný platební výměr považuje exekuční titul pro daňovou nebo soudní 

exekuci.  
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3.5 Vymáhání nedoplatků od občanů 

Aby mohla obec vymáhat nedoplatek, musí být uvedena existence splatného daňového 

nedoplatku. (Radkova, 2009) 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád umožňuje vymáhání nedoplatků čtyřmi způsoby: 

- daňovou exekucí, 

- prostřednictvím soudního exekutora, 

- uplatněním v insolvenčním řízení, 

- přihlášením pohledávky do veřejné dražby.  

Procesní vymáhání nedoplatků je postup, který musí věřitel podstoupit, pokud chce 

dosáhnout nucené úhrady své pohledávky. To platí v případě, kdy tento dluh nechtěl dlužník 

splatit dobrovolně, nebo nebyl uhrazen ani částečně. Řízení bývá vždy zahajováno na základě 

žádosti věřitele. V případě, že tak věřitel neučiní, jeho pohledávka se časem promlčí.  

První způsob pro vymáhání nedoplatku je tzv. nalézací řízení. Tento způsob vede 

k získání exekučního příkazu, díky němuž lze přistoupit k nucenému vymáhání prostřednictvím 

státní moci. Jde o tzv. daňovou exekuci. Druhou možností je samotný výkon exekučního titulu, 

kdy se jedná o exekuci prováděnou soudními exekutory. Vedle těchto dvou možností se nabízí 

ještě třetí možnost, kterou je insolvenční řízení. V tomto řízení se řeší úpadek dlužníka a s tím 

zároveň uspokojení určitých podílů u věřitelů. Poslední možností je přihlášení pohledávky do 

veřejné dražby. (Perthen, E., 2015) 

3.5.1 Daňová exekuce 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád v § 178 uvádí: „Daňová exekuce se nařizuje vydáním 

exekučního příkazu, čímž je zahájeno exekuční řízení.“  

Exekuční příkaz se poté doručí dlužníkovi, kterému ode dne následujícího po dni doručení 

začíná běžet patnáctidenní lhůta na odvolání. (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád) 

V ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v § 178, odst. 5 jsou uvedeny možnosti, 

jak lze exekuci provést. Správce daně si zvolí, kterou možnost dle daňového řádu využije. Jedná 

se o následující možnosti: 

„a) srážka ze mzdy, 

b) přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, 

c) přikázání jiné peněžité pohledávky, 
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d) postižení jiných majetkových práv, 

e) prodej movitých věcí, nebo 

f) prodej nemovitých věcí.“  

3.5.2 Soudní řízení 

V případě zvolení možnosti vymáhání pohledávky soudní cestou se jedná o vymáhání 

pohledávky pomocí státního donucení, tzn. zajištění úkonů od podání žaloby až po soudní 

řízení. Věřitel by měl před zvolením této možnosti zjistit, na který soud se v rámci uplatnění 

svého práva může obrátit. Zákon při regulaci vychází ze zásady, že místně příslušným soudem 

je soud, v jehož obvodu má fyzická osoba trvalé bydliště. (Bařinová, 2007) 

3.5.3 Insolvenční řízení 

Insolvenční řízení můžeme rozdělit do dvou fází, avšak je důležité brát v úvahu způsob 

úpadku. (Richter, 2014) 

V insolvenčním řízení může být řešení úpadku provedeno následujícími způsoby:  

a) konkursem, 

b) reorganizací, 

c) oddlužením a  

d) zvláštními způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určené 

subjekty nebo pro určité druhy případů. (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon)) 

První fáze, tzv. přípravná fáze, začíná doručením přihlášky věcně příslušnému soudu  

a následným oznámením o zahájení insolvenčního řízení. (Bařinová, 2007)  

Tato fáze končí rozhodnutím o úpadku. (Richter, 2014) 

Následující fáze v sobě zaznamenává přihlášení pohledávek a jejich následné 

přezkoumání. Jedná se o fázi, kdy dochází k provádění způsobu úpadku a kdy se současně 

zajišťuje uspokojení věřitelů. (Richter, 2014) 

Insolvenční řízení může být někdy nazýváno jako kolektivní exekuce. Richter (2014, s. 4) 

ve své publikaci uvádí: „Srovnání insolvenčního řízení s exekucí je přitom nedobré již z toho 

důvodu, že dlužník, je-li jeho úpadek zjištěn, nemá dostatek zdrojů k uspokojení svých věřitelů. 

Insolvenční řízení tak není jen pouhým souběhem nároků (hromadnou exekucí), ale představuje 



29 
 

– z hlediska věřitelů – profesní formu, v rámci které jsou věřitelé kolektivně uspokojováni, a to 

s dopadem do sféry nikoliv jen dlužníka, ale také jednotlivých věřitelů.“  

3.5.4 Odpis pohledávek 

Pohledávky se podle Českého účetního standardu č. 706 Opravné položky a vyřazení 

pohledávek rozdělují na pohledávky dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé pohledávky jsou 

např. poskytnuté návratné finanční výpomoci, nebo pohledávky z ručení. (Březinová, 2017) 

Krátkodobými pohledávkami jsou pohledávky z obchodních a závazkových vztahů, 

z pracovněprávních vztahů a vůči veřejným rozpočtům. Pohledávky, vznikající v souvislosti 

s vybíráním místních poplatků, jsou zahrnuty v jiných pohledávkách vzniklých v důsledku 

hlavní činnosti obce. Do této skupiny řadíme také pohledávky vzniklých z titulu pokut, penále, 

soudních poplatků apod. (Máče, 2012)  

ČÚS č. 706 nabízí možnost využití opravných položek. Opravné položky se vytvářejí za 

účelem snížení hodnoty majetku. Opravné položky lze vytvořit k účtům dlouhodobého majetku, 

zásobám a k pohledávkám. Lze je vytvořit však jen v případě, že se nejedná o trvalé snížení, 

nebo zvýšení hodnoty dané položky. Opravné položky se účtují na nákladový účet. 

(Máče, 2012) 

„V případě pohledávek se tvoří opravná položka ve výši 10 % za každých ukončených 

devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky.“ (ČÚS č. 706, § 65, odst. 6) 

Účetní jednotka má možnost vytvořit tzv. daňové opravné položky, které jsou v souladu 

se zákonem o rezervách. V případě, že je dlužník v insolvenčním řízení, lze na jeho pohledávky 

vytvářet opravné položky ve výši 100 %. (Březinová, 2017) 

Jestliže nedojde k řádnému splacení pohledávky, může obec zvolit možnost pohledávku 

zcela vyřadit, odepsat. K odepsání může dojít v případech: 

a) pokud správce daně udělí příkaz k odpisu pohledávky dle zákona 

č. 280/2009 Sb., daňového řadu, § 158, 

b) náklady na vymáhání pohledávky přesahují možný výtěžek z dané pohledávky, 

došlo k promlčení pohledávky, 

c) účetní jednotka považuje pohledávku za nedobytnou. (Březinová, 2017) 
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3.6 Místní a regionální daně v Evropské Unii 

V Evropské unii je jen hrstka zemí, které mají pravomoc ukládat místní daně. Mezi státy, 

které tuto možnost mají, patří jen Německo, Belgie a Španělsko. Nejčastějším výběrem do 

rozpočtu obce bývá daň z nemovitých věcí. V některých zemích tato daň představuje v rozpočtu 

malou hodnotu, ale např. v Estonsku se příjem z této daně podílí téměř 100 % na rozpočtu 

samosprávy. Kromě této daně lze vybírat v určených zemích také další místní daně nebo 

poplatky. Jednotlivé typy se v každé zemi liší, může se jednat například o poplatky při převodu 

nemovitostí, dědické poplatky, turistické poplatky, poplatky za psy, za reklamu apod. Seznam 

daní bývá uvedený v zákonech jednotlivých zemí. Zpravidla se ovšem jedná o menší podíl na 

celkovém rozpočtu. (Provazníková, 2015) 

3.4.1 Místní daně v sousedních státech 

U západního souseda Německa mají možnost obce vybírat daně živnostenské, daň 

z pozemků, z držení psů a přepychu. V Rakousku mají obce pravomoc vybírat pouze daň 

z nemovitých věcí a z místního zdanění podniků. Polské obce mají podobný systém výběru daní 

a poplatků jako Německo, tedy poplatek z pozemku, poplatek z dědictví, poplatek za matriční 

úkony a zemědělské poplatky. Slovensko má ovšem možnost výběru více daní, a to např. daň 

z nemovitých věcí, hotelový poplatek, poplatek z prodeje alkoholu a tabáku  

a poplatek z reklamy. (Provazníková, 2015) 

3.4.2 Daň z nemovitých věcí v sousedních státech 

Každá země má svůj specifický způsob pro výběr a stanovení daně z nemovitých věcí. 

Daň z nemovitých věcí se v Německu vybírá každoročně od vlastníků nemovitostí, ať je 

nemovitost určená pro trvalý pobyt nebo pro podnikání. Daň z nemovitých věcí se vypočítá 

z daňové hodnoty základní federální sazby ve výši 0,35 %. Výsledná hodnota se násobí 

municipálním koeficientem, který se pohybuje od 280 % do 810 %. (Baggerman, 2017) 

Nemovitý majetek v Rakousku se řídí § 3 zákona o daních z nemovitostí. Daň je vybírána 

z vyměřované hodnoty nemovitého majetku, která je obecně podstatně nižší než tržní hodnota 

nemovitosti. Daň z nemovitostí je, obdobně jako v Německu, vybírána podle základní federální 

sazby, a to s použitím místního koeficientu. Základní federální sazba je obvykle 0,2 % a 

koeficienty obce dosahují až 500 %. Zaplacenou daň mohou poté právnické osoby použít jako 

odpočitatelnou položku od jejich základu daně. (Baggerman, 2017) 
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V Polsku mají sazby k dani z nemovitosti stanovené jednotlivými municipalitami. Sazby 

jsou rozděleny dle účelu využití – pro podnikatelské účely, pro byty, pro budovy sloužící 

k podnikání a pro pozemky. (Široký, 2013) 

Na Slovensku mají podobný systém jako u nás, tedy předmětem daně jsou pozemky, 

stavby a jednotky. Roční sazba z pozemků bývá ve většině případů 0,25 % hodnoty půdy  

a u staveb 0,033 EUR za každý m². (Široký, 2013) 

3.7 Charakteristika obce 

Vybraná obec Lužice, která se nachází na Jižní Moravě, spadá zároveň pod region 

„Podluží“. Jedná se o obec s rozšířenou tradicí, historií, a hlavně stále se rozvíjející. Obec má 

v průměru okolo 3 000 obyvatel. V obci se nachází základní škola, pošta, kostel, obchody a 

pohostinství, lékaři, cukrárny apod. Obec také nabízí sportovní využití, jako je např. fotbalové 

a volejbalové hřiště, ale vlastní také multifunkční halu. Obec pořádá mnoho folklórních akcí, 

koncerty vážné hudby, plesy a výstavy. 

Samospráva se skládá ze zastupitelstva, rady obce a komise obce. Zastupitelstvo je 

sestaveno ze starosty, místostarosty a členů obce. Zastupitelstvo se stará zejména  

o schvalování programu pro rozvoj obce, sestavování a schvalování rozpočtu obce a zřizování 

dočasných peněžních fondů. Rada na zastupitelstvo navazuje tím, že vydává nařízení obce, 

zabezpečuje hospodaření dle stanoveného rozpočtu obce, nebo schvaluje účetní závěrku  

a další. 

Výše popsané funkce jednotlivých subjektů samosprávy obce jsou zmíněny z důvodu, 

aby bylo připomenuto, který orgán samosprávy plní jaké funkce. Práce se bude nejvíce 

odkazovat a řídit obecně závaznými vyhláškami obce, které schvaluje a projednává 

zastupitelstvo obce. Při každém veřejném zasedání má zastupitelstvo povinnost provádět zápis, 

který je následně k dispozici na webových stránkách obce, nebo zveřejněn ve zpravodaji obce. 

Porovnávány budou data od roku 2008 až po rok 2017, kdy v prvních pěti letech měla 

obec zavedený zpoplatněný systém úhrady výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů formou 

výběru místních poplatků za komunální odpad dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích. V dalších letech se obec rozhodla, že zpoplatnění zruší a úhrady za komunální 

odpady bude hradit z příjmů z daně z nemovitých věcí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitých věcí. Na druhou variantu přešla zejména z důvodu, aby snížila náklady spojené s 

vymáháním pohledávek od občanů vzniklých při neplacení místních poplatků.  
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Pro podnikatelské subjekty byl v obci po celou dobu stanoven způsob výběru formou úhrady 

poplatků na základě smlouvy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 17. 

3.7.1 Analýza výběru místního poplatku v roce 2008 

Nejdříve se práce zaměří na analýzu dat, která se týkají roku 2008. V obci byl stanoven 

způsob zpoplatnění a vybírání poplatků za komunální odpad vycházející ze zákona  

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Bohužel pro roky 2008 až 2010 nebylo možné dohledat 

obecně závazné vyhlášky obce s tím spojené. 

Ve zkoumaném roce byl zaveden místní poplatek ve výši 400 Kč. Sazba poplatku se dle 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v § 10b, odst. 5 skládá ze dvou částí: 

a) částkou až 250 Kč za osobu, která je podle zákona považována za poplatníka, 

b) částkou stanovenou na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního 

roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až částky 750 Kč za osobu a 

kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr 

a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.  

Poplatek je vyměřen na jednoho poplatníka za kalendářní rok.  Dle § 10b odst. 1 zákona 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích je poplatníkem fyzická osoba, která má v dané obci 

trvalé bydliště, nebo má ve vlastnictví stavbu, která je používaná pro individuální rekreaci. 

Povinnost platit poplatek mají všechny osoby, které jsou považovány za poplatníky,  

i v případě, že žádný odpad nevyprodukovaly. 

Jelikož se budou hodnotit výdaje vzniklé s komunálním odpadem, je nutné uvědomit si, 

ve které konkrétní části rozpočtu lze tuto položku najít. Výdaje spojené se sběrem a svozem 

netříděného komunálního odpadu jsou zahrnuty v rozpočtu pod kategorií Ochrana životního 

prostředí, která se dále člení na  

1. nakládání s odpady,  

2. ochranu přírody a krajiny,  

3. ochranu a sanaci půdy a podzemní vody.  

Výdaje související s komunálním odpadem jsou zahrnuty v položce Nakládání s odpady, 

a to konkrétně ve složce Sběr a svoz komunálních odpadů. V položce Nakládání s odpady se 

dále uvádí tyto další části: Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a 

komunálních odpadů) a Sběr a svoz nebezpečných odpadů.  
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Co se týče příjmů týkajících se komunálního odpadu, jsou v rozpočtu uvedeny pod 

kategorií Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí. Tato položka, stejně jako na straně 

výdajů, se rozčleňuje na další tři části:  

1. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů,  

2. odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,  

3. poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa.  

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

a odstraňování komunálních odpadů představuje příjem v podobě místních poplatků od občanů. 

V těchto příjmech nejsou tedy zahrnuty příjmy získané od podnikatelských subjektů, které 

využívají smluvního systému výběru poplatku. 

V následující tabulce jsou uvedeny příjmy a výdaje za komunální odpad vzniklé  

v obci Lužice roku 2008: 

Tab. 3.1 Analýza příjmů a výdajů za komunál. odpad v roce 2008 

Název položky Hodnota (Kč) 

Příjem za komunální odpad 1 180 760  

Výdaje na sběr a svoz kom. odpadů 1 911 720 

Rozdíl -730 960 

Zdroj: vlastní zpracování 1 

Z tabulky je patrné, že rozdíl mezi příjmy získaných od občanů a výdaji spojených 

s komunálním odpadem vznikl ve výši 730 960 Kč. Tato hodnota představuje, kolik musí obec 

doplácet v souvislosti s výdaji vynaloženými na sběr a svoz komunálního odpadu. V procentní 

hodnotě se jedná o 38,3procentní podíl obce na výdajích na sběr a svoz komunálních odpadů.  

Je nutné zdůraznit, že v údajích vycházejících z rozpočtu obce nejsou zohledněny 

náklady, které vznikají obci při vymáhání nedoplatků od občanů na úhradu výdajů za komunální 

odpad, ani další příjmy obce, které využívá na úhradu zmíněných výdajů. 

Zde je uveden modelový příklad nárůstu pohledávky při vymáhání nedoplatku, který 

vznikl v roce 2006: 

                                                           
1 http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/586358-luzice/vydaje/ochrana-zivotniho-prostredi/2008, 

http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/586358-luzice/prijmy/danove/2008 
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1. místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů v roce 2005    280,- Kč, 

2. platební výměr správce daně (obecní úřad) ke dni 19. 7. 2006  560,- Kč, 

3. usnesení k exekuci na majetku povinného ke dni 24. 4. 2008   

4. náklady spojené s exekucí vzniklé dne 3. 3. 2009    1 869,- Kč, 

5. náklady exekutora na vykonání exekuce ke dni 3. 3. 2009   9 604,- Kč. 

Konkrétní možnosti a postupy pro vymáhání poplatků jsou uvedeny v předchozí kapitole 

3.5 Vymáhání poplatků od občanů. Pro vymáhání nedoplatku si může vybrat obec 

z následujících možností: daňovou exekuci, soud nebo soudního znalce, uplatnění nedoplatku 

v insolvenčním řízení, nebo přihlášení pohledávky do veřejné dražby.  Vybraná obec v rámci 

vymáhání nedoplatků využívá všechny čtyři způsoby.  

Z příkladu je možné vyčíst, že dlužná částka narostla o 34,3násobek oproti původnímu 

poplatku. Je také nutné zmínit, že v případě, kdy se tyto pohledávky neuhradí, náklady spojené 

s exekucí musí uhradit obec.  

Dále je důležité věnovat pozornost možnosti odepsat nedobytnou pohledávku. Odepsat 

nedobytnou pohledávku je možné v případě, že neexistuje její vymožení. Jeden z příkladů, kdy 

je pohledávka považována za nevymahatelnou, je např. v situaci, kdy je majetek dlužníka 

postižen exekucí. Z příkladu jde tedy posoudit, že pohledávku vzniklou v roce 2006 by bylo 

možné odepsat až v roce 2008, tedy v roce, kdy vstoupila do exekučního řízení.  

Pohledávky od občanů spojené s místním poplatkem za shromažďování, sběr, přepravu, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2008 dosahovaly hodnoty 

48 914,- Kč, a přitom v roce 2008 obec zaznamenala jen dvě osoby, které byly tzv. neplatiči. 

Pohledávky za tyto dva subjekty vznikly ve výši 800,- Kč, z čehož vyplývá, že v celkové sumě 

pohledávek jsou zahrnuty i pohledávky vzniklé již v předcházejících letech.  

3.7.2 Analýza výběru místního poplatku v roce 2009 

Obec v následujícím roce pokračovala ve stejném postupu a způsobu vybírání poplatků 

za komunální odpad od občanů. Jediný rozdíl byl ten, že poplatek navýšily o 50 Kč, v tom 

případě se celková hodnota poplatku navýšila na 450,- Kč/osoba za kalendářní rok. Tzn. že 

první část poplatku je stanovena fixní částkou 250,-Kč a druhou část poplatku obec vyměřila 

na částku 200,- Kč. 
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V tabulce jsou opět uvedeny příjmy a výdaje s komunálním odpadem spojené a také 

rozdíl, který vznikl po odečtení výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů a příjmů vybíraných 

od občanů. 

Tab. 3.2 Analýza příjmů a výdajů za komunál. odpad v roce 2009 

Název položky Hodnota (Kč) 

Příjem za komunální odpad 1 288 640  

Výdaje na sběr a svoz kom. odpadů 1 520 820 

Rozdíl -232 180 

Zdroj: vlastní zpracování2 

Tabulka ukazuje, že vznikl rozdíl mezi výdaji na sběr a svoz komunálních odpadů a 

příjmy z místních poplatků vybíraných od občanů ve výši 232 180 Kč. Uvedená hodnota je tedy 

částkou, kterou příjmy od poplatníků nepokrývají výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů. 

Poplatníci se podílí na výdajích spojených se sběrem a svozem za komunální odpad 

v procentním podílu 84,7 % a obec tedy jen 15,3 %. 

V roce 2009 pohledávky od občanů poklesly na částku 27 626 Kč. Toto snížení bylo 

způsobeno zejména tím, že se pohledávky nakonec podařilo vymoci, nebo prominout, pokud 

daňový subjekt o toto prominutí zažádal. Přestože pohledávky ve srovnání s minulým rokem 

poklesly, počet tzv. neplatičů vzrostl na 13 osob.  

3.7.3 Analýza výběru místního poplatku v roce 2010 

Způsob výběru poplatků za komunální odpad zůstal stále stejný a řídil se stejnou obecně 

závaznou vyhláškou. V tomto roce se oproti minulému roku ani nezměnila výše místního 

poplatku, který stále zůstal na částce 450 Kč/osoba za kalendářní rok. 

 Příjmy a výdaje vzniklé v souvislosti s komunálním odpadem v obci v roce 2010 

dosahovaly následujících hodnot: 

Tab. 3.3 Analýza příjmů a výdajů za komunál. odpad v roce 2010 

Název položky Hodnota (Kč) 

Příjem za komunální odpad 1 375 020  

Výdaje na sběr a svoz kom. odpadů 1 908 890 

Rozdíl -533 870 

Zdroj: vlastní zpracování 3 

                                                           
2http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/586358-luzice/prijmy/danove/2009, 
http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/586358-luzice/vydaje/ochrana-zivotniho-prostredi/2009 
3 http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/586358-luzice/prijmy/danove/2010 
http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/586358-luzice/vydaje/ochrana-zivotniho-prostredi/2010 

http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/586358-luzice/prijmy/danove/2011
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Tabulka zobrazuje, že rozdíl mezi příjmy od občanů a výdaji za sběr a svoz komunálních 

odpadů činí 533 870 Kč. Jelikož byl poplatek stanoven ve stejné výši jako v předcházejícím 

roce, je vhodné začlenit i porovnání mezi těmito dvěma roky. Vypočtený rozdíl oproti 

minulému roku se navýšil téměř o polovinu hodnoty. Nárůst příjmů od občanů je evidovaný 

v procentní výši 6,7 % a nárůst výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 25,5 %. 

Nejen, že se zvýšily příjmy a výdaje, ale byl také zaznamenán nárůst v počtu neplatičů za 

místní poplatek, a to na 32 osob. Tím došlo zároveň i ke zvýšení pohledávek za úhradu místního 

poplatku na částku 61 616 Kč. Oproti minulému roku počet osob narostl bezmála na 

dvojnásobek, a v závislosti na tom i hodnota pohledávek.  

3.7.4 Analýza výběru místního poplatku v roce 2011 

V roce 2011 došlo k účinnosti nového zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nahradil 

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Tímto zároveň došlo i ke změně zákona  

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. V důsledku toho bylo nutné provést změny v obecně 

závazných vyhláškách, konkrétně ve vyhlášce č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému 

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

nahradila vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s nabytím účinnosti  

od 1. 1. 2011. Je nutné připomenout, že do roku 2010 bylo možné dle zákona o místních 

poplatcích § 16 poplatek individuálně prominout, avšak se změnou zákona to již možné nebylo. 

V případě, že daná obec chtěla využívat možnosti individuálního prominutí, musela tuto 

skutečnost mít zahrnutou ve své platné obecně závazné vyhlášce. Jednalo se zejména o případy, 

kdy byly osoby nezletilé, nebo žily ze sociálních dávek,  a záleželo pak na uvážení rady obce, 

komu toto prominutí povolí. Individuální prominutí bylo např. zahrnuto ve vyhlášce č. 1/2010 

a díky změně zákona bylo nutné ji nahradit již zmíněnou vyhláškou č. 3/2010.  

V obecně závazné vyhlášce č. 3/2010, o místním poplatku za provoz systému 

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

v článku 1 je vymezeno úvodní ustanovení, kde se uvádí, že vybraná obec zavádí místní 

poplatek dle zákona č. 565/1990 sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů  

a zároveň zmiňuje, že se správcem poplatku pro řízení o poplatcích stává obecní úřad. V čl. 2 

je stanoveno, kdo se stává poplatníkem místního poplatku. Články č. 3, 5, 6, 7 pojednávají  

o ohlašovací povinnosti, splatnosti poplatku, osvobození a úlevách, navýšení poplatků  

a o ustanovení o jeho zrušení. V posledním čl. č. 9 je vymezena účinnost vyhlášky stanovená 

ke dni 1. 1. 2011.  
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Čl. 4, odst. 1 vyhlášky č. 3/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vymezuje sazbu 

poplatku následně: 

„Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena: 

- z částky 250,- Kč za kalendářní rok a  

- z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 

nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za 

poplatníka a kalendářní rok.“ 

První část je zákonem fixně stanovená hodnota a druhá část je hodnota, kterou určuje 

obec dle skutečně vynaložených nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu. Tím se zabývá článek č. 4, kde je přesně určen výpočet pro stanovení 

druhé části sazby tohoto poplatku. V tomto případě se přihlíželo ke skutečně vynaloženým 

nákladům z roku 2009, jelikož v době schválení obecně závazné vyhlášky nebyla ještě 

kompletně zpracovaná data z roku 2010. Tyto náklady dosahovaly hodnoty 1 466 266,73 Kč. 

V obci bylo k trvalému bydlišti přihlášeno 2 765 osob a evidováno 102 staveb určených pro 

individuální rekreaci. Vlastníci staveb, které jsou určeny pro rekreaci a leží na území dané obce, 

jsou dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 17a, odst. 2 také považováni za poplatníky 

místního poplatku. V součtu tedy vycházelo celkem 2 867 poplatníků. Zastupitelstvo stanovilo 

poplatek na základě podílu skutečných nákladů spojených  

s komunálním odpadem s počtem poplatníků. Výsledek činil 511,- Kč/osobu. Na základě 

výpočtu pak byla stanovena druhá část sazby poplatku na 250,- Kč tak, aby přibližně dosahovala 

hodnoty, která průměrně vycházela na jednoho poplatníka.  

V tabulce jsou zobrazeny celkové příjmy a výdaje spojené s komunálním odpadem 

pro rok 2011:  

Tab. 3.4 Analýza příjmů a výdajů za komunál. odpad v roce 2011 

Název položky Hodnota (Kč) 

Příjem za komunální odpad 1 406 535  

Výdaje na sběr a svoz kom. odpadů 1 608 810 

Rozdíl -202 275 

Zdroj: vlastní zpracování4 

                                                           
4http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/586358-luzice/prijmy/danove/2011, 
http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/586358-luzice/vydaje/ochrana-zivotniho-prostredi/2011 

http://www.rozpocetobce.cz/
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Po výpočtu rozdílu mezi příjmy a výdaji je očividné, že výdaje spojené se sběrem  

a svozem komunálních odpadů opět převyšují příjmy získané z místních poplatků od občanů. 

Příjmy pokrývají výdaje z 87,4 %, tudíž zbytek, tj. 12,6 %, musí obec doplatit ze svých zdrojů.  

Za rok 2011 obec evidovala pohledávky od občanů ve výši 58 670 Kč a zaznamenala 

71 osob, které nesplnily svoji platební povinnost. Byl tedy evidován nárůst počtu neplatičů 

téměř o další polovinu. Avšak z hlediska pohledávek jejich hodnota poklesla o téměř 5 %.  

Dne 10. 2. 2011 vydalo zastupitelstvo obce další obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011,  

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území vybrané obce, která nabyla 

účinnost dnem 1. 3. 2011. Vyhláška reaguje na změnu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 17 odst. 2 a 3, kde jsou 

stanoveny povinnosti obce v rámci třídění odpadu. V § 17, odst. 2, tohoto zákona, je uvedeno 

právo obce pro zvolení místa na ukládání stavebního odpadu pro nepodnikající osoby. V odst. 3 

je dále stanovena povinnost obce vyhradit místo na jejím území určené pro oddělené ukládání 

složek komunálního odpadu a zejména jeho rozdělení na nebezpečný odpad, papír, plasty, sklo, 

kovy a biologicky rozložitelné odpady. 

Vyhláška v čl. 2 uvádí přesné vymezení třídění komunálního odpadu ve vybrané obci: 

a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plat, včetně PET lahví, 

b) objemný odpad, 

c) nebezpečné složky komunálního odpadu, 

d) kovy, 

e) biologicky rozložitelný odpad, 

f) směsný odpad. 

Dále se zde uvádí, že směsným odpadem se rozumí odpad, který zůstává z komunálního 

odpadu po jeho vytřízení. 

3.7.5 Analýza výběru místního poplatku v roce 2012 

Rok 2012 byl posledním rokem, kdy obec vybírala poplatky spojené s komunálním 

odpadem formou místního poplatku. Výše místního poplatku se oproti předchozímu roku 

nezměnila. Příjmy a výdaje s komunálním odpadem byly v tomto roce evidovány v hodnotách 

uvedených v tab. 3.5. 
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Tab. 3.5 Analýza příjmů a výdajů za komunál. odpad v roce 2012 

Název položky Hodnota (Kč) 

Příjem za komunální odpad 1 406 652  

Výdaje na sběr a svoz kom. odpadů 2 007 128  

Rozdíl -864 914  

Zdroj: vlastní zpracování5 

Z tab. 3.5 lze sledovat, že ve zmíněném roce došlo k razantnímu zvýšení částky, kterou 

musí obec v souvislosti s výdaji za sběr a svoz komunálních odpadů doplácet. Rozdílová 

hodnota se navýšila téměř o 600 000 Kč, což bylo způsobeno zejména 25 % nárůstem výdajů 

oproti minulému roku, přičemž příjmy byly téměř totožné s rokem předchozím. Hodnota 

neuhrazených pohledávek od občanů byla zaznamenána celkem ve výši 67 542 Kč, což značí 

nárůst o téměř 9 000 Kč v porovnání s předchozím rokem. 

3.7.6 Zrušení místního poplatku od 1. 1. 2013 

V České republice se nabízí obcím možnost rozhodnout se, jakým způsobem budou 

zpoplatňovat hospodaření s komunálním odpadem, nebo se mohou rozhodnout, nebo jej 

nezpoplatnit vůbec. Na jednání dne 12. 4. 2012 se zastupitelé rozhodli zpoplatnění formou 

místního poplatku zcela zrušit. Na sezení schválili dvě obecně závazné vyhlášky obce – první 

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, která nahradila obecně závaznou vyhlášku 

č. 3/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, a druhou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, 

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Obě vyhlášky nabyly 

účinnosti ke dni 1. 1. 2013.  

Zavedení místního koeficientu je možné na základě zákona č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitých věcí, § 12. Daň z nemovitých věcí sice spravují finanční úřady, ale celý příjem 

z této daně je příjmem rozpočtů jednotlivých územně samosprávních celků podle evidence 

katastru nemovitostí na jejím území. ZoDP tak dává možnost obcím stanovit místní koeficient 

ve svých obecně závazných vyhláškách, čímž poté obce mohou ovlivnit výnos z této daně. 

Článek č. 1 vyhlášky č. 2/2012, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z 

nemovitostí, pojednává o způsobu výpočtu místního koeficientu, v jaké výši je stanoven na 

které nemovitosti se vztahuje a na které nikoliv. Obec stanovila místní koeficient ve výši 2,  

                                                           
5 http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/586358-luzice/prijmy/danove/2012,  
http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/586358-luzice/vydaje/ochrana-zivotniho-prostredi/2012 
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a vztahuje se na nemovitosti, které leží na území obce a jsou evidovány v katastru nemovitostí. 

Nevztahuje se na orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. 

Zrušením zpoplatnění chtělo zastupitelstvo docílit také toho, aby nevznikaly pohledávky 

od občanů a jejich následné vymáhání spojené s dalšími náklady vynaloženými obcí.  

Zrušení místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů se projevilo zejména ve snížení pohledávek spojených 

s místním poplatkem. Jak již bylo zmíněno, hodnota pohledávek za občany v roce 2012 

dosahovala výše 67 542 Kč a v následujícím roce, tedy v roce 2013, byla hodnota pohledávek 

téměř poloviční, konkrétně 34 360 Kč. Obci se tedy podařilo vymoci pohledávky v hodnotě 

33 182 Kč. 

V roce 2014 pohledávky za občany klesly na hodnotu 8 858 Kč, tzn. že v porovnání 

s předchozím rokem poklesly o celých 74 %. Rok 2015 byl posledním rokem, kdy byly 

zaznamenány pohledávky spojené s místním poplatkem za shromažďování, sběr, přepravu, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to v částce 1 458 K. Tuto částku 

nakonec také dlužníci uhradili, což vedlo k tomu, že v následujícím roce pohledávky z místního 

poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů byly v nulové výši.  

Z pohledu nákladů spojených s vymáháním a správou daní byl tento krok pro obec zatím 

prospěšným. 

3.7.7 Porovnání výběru místních poplatků a vzniklých neuhrazených pohledávek od 

občanů v letech 2008-2015 

Následující tabulka zobrazuje kompletní přehled příjmů z místního poplatku za 

shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vybíraný v letech 2008–2012 a výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů. Nejdříve je však 

zobrazena hodnota místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů v jednotlivých letech za osobu. Dále je vyobrazen vzniklý 

rozdíl mezi těmito příjmy a výdaji. Zmíněný rozdíl představuje finanční hodnoty, které musí 

obec doplácet v rámci vynakládání s komunálními odpady. Poslední sloupec představuje 

hodnoty vzniklé na základně nesplnění svých povinností ze strany poplatníků k úhradě místního 

poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů. 
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V letech 2013-2015 nebyl v obci zaveden zpoplatněný systém výběru poplatků za 

komunální odpad, proto nebylo možné doplnit údaje související s příjmy za komunální odpad 

a tím pádem ani výdaji, i když výdaje v souvislosti s komunálním odpadem v těchto letech 

vznikaly. 

Tab. 3.6 Srovnání příjmů a výdajů za komunál. odpad a neuhrazené pohledávky v letech 

2008-2015 

Rok 

Místní 

poplatek/os./rok 

(v Kč) 

Příjmy za kom. 

odpad (Kč) 

Výdaje za kom. 

odpadů (Kč) 

Rozdíl mezi 

příjmy a výdaji 

(Kč) 

Neuhraz. 

pohledávky 

občanů (Kč)  

2008 400 1 180 760 1 911 720 -730 960 48 914 

2009 450 1 288 640 1 520 820 -232 180 27 626 

2010 450 1 375 020 1 908 890 -533 870 61 616 

2011 500 1 406 535 1 608 810 -202 275 58 670 

2012 500 1 406 652 2 007 128 -864 914 67 542 

2013 x x x x 34 360 

2014 x x x x 8 858 

2015 x x x x 1 458 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky lze vyčíst, že nejvyšší rozdíl mezi příjmy z místních poplatků a výdaji za sběr 

a svoz komunálních odpadů vznikl v posledním roce, kdy byl místní poplatek za 

shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci 

vybírán. Jednalo se o částku 864 914 Kč, kterou musela obec hradit ze svých finančních zdrojů. 

Zatímco nejmenší finanční výši musela obec vynaložit v roce předchozím, tedy v roce 2011, 

kdy se jednalo o částku 202 275 Kč. Vzniklý rozdíl mezi dvěma lety dosáhl hodnoty 662 639 

Kč a byl zapříčiněn zejména stejnou výší místního poplatku v obou letech 500 Kč za osobu a 

kalendářní rok, čímž příjem za místní poplatek dosáhl téměř ve stejné výše v obou letech. Avšak 

co se týče výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů, v roce 2012 se částka v porovnání 

s předchozím rokem zvýšila téměř o 25 %. 

Co se týče posledního sloupce, kde jsou zobrazeny hodnoty neuhrazených pohledávek od 

občanů vzniklých v důsledku nesplnění povinností s úhradou místního poplatku  

za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, lze 

pozorovat, že v letech 2008-2012 hodnoty dosahovaly v průměru vždy kolem 50 000 Kč, tedy 

poměrně vysoko. Lze také vidět, že každým dalším rokem se navyšovala jejich hodnota téměř 

o polovinu hodnoty z předchozího roku. Avšak od roku 2013, kdy byl zrušen místní poplatek 

za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, lze 

zaznamenat, že pohledávky začaly klesat. Pohledávky související s neplacením místního 
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poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů ze strany občanů byly uhrazeny až v roce 2016.  
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4. Dopady na rozpočet obce 

Práce se v předchozích kapitolách zabývala zejména systémem vybírání příspěvků od 

občanů na úhradu výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů formou výběru místních poplatků 

za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Toto 

zpoplatnění však nebylo příliš efektivní, jelikož vznikaly vysoké náklady spojené s vymáháním 

těchto nedoplatků. Proto se zastupitelstvo v roce 2012 rozhodlo zrušit místní poplatek s tím, že 

se výdaje spojené s komunálním odpadem budou hradit z příjmů z majetkové daně, konkrétně 

daně z nemovitých věcí. Tímto krokem se sníží administrativní  

a finanční zatíženost jak obecnímu úřadu, tak občanům. Občanům z hlediska povinnosti placení 

dalšího poplatku a obecnímu úřadu z pohledu administrativní činnosti v souvislosti 

s vymáháním nedoplatků a následně i z pohledu snížení nákladů s tím spojených.  

Kapitola se bude nejdříve zabývat příjmovou stranou rozpočtu obce, která se zaměří na 

analýzu příjmů z daně z nemovitých věcí a z místních poplatků za shromažďování, sběr, 

přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  V této části budou zmíněny 

i příjmy plynoucí z odměn v rámci spolupráce se společností EKO-KOM, která nabízí svým 

klientům při správném třídění odpadů různé finanční odměny. Následně se kapitola zohlední 

také výdajovou stranu rozpočtu obce, kde se budou porovnávat výdaje vzniklé s komunálním 

odpadem. V poslední řadě vezme v potaz růst či pokles výdajů spojených s provozem systému 

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

se zejména soustředit na zvýšení příjmů ze strany občanů, tak aby obec následně nemusela 

doplácet příliš vysoké částky ze svých zdrojů. Ke zvýšení příjmů se využije pohyb s místním 

koeficientem, se kterým dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,  

§ 12, má obec oprávnění hýbat, a to až do výše 5. Díky pohybu s hodnotou koeficientu obec 

docílí zvýšení svých daňových příjmů. Nyní je v obci stále od roku 2012 zaveden místní 

koeficient ve výši 2. Je nutné zmínit, že předtím, než obec vydala vyhlášku č. 2/2012,  

o stanovení místního koeficientu, nebyl zaveden žádný místní koeficient pro výpočet daně 

z nemovitých věcí. 

4.1 Příjmová strana rozpočtu 

V první řadě je nutné uvést, kde se nacházejí příjmy získané z daně z nemovitých věcí. 

Tyto příjmy jsou zahrnuty v daňových příjmech, konkrétně pod majetkovými daněmi, které 

v sobě skrývají právě daň z majetku, a to pouze jednu, která je pro nás klíčová – daň 

z nemovitých věcí. Nejdříve se zohlední příjmy, které plynou do rozpočtu obce v součtu 
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s místními poplatky a daní z nemovitých věcí v prvních pěti letech, následně budou uvedeny 

jen příjmy z daně z nemovitých věcí. 

Okrajově budou také zohledněny  příjmy získané od společnosti EKO-KOM, které 

plynou z objemu vytřízeného odpadu v dané obci. 

4.1.1 Příjmy z místních poplatků a daně z nemovitých věcí 

Od 1. 1. 2013 se již v obci Lužice od občanů nevybírají žádné poplatky souvisejícím 

s příspěvkem na úhradu výdajů spojených s komunálním odpadem. Obec navrhla zrušení těchto 

poplatků s tím, že se budou hradit výdaje za sběr a svoz komunálních odpadů  

z části příjmů z daně z nemovitých věcí. 

V následující tabulce je zobrazen časový horizont let 2008-2012, kdy byl v obci zaveden 

způsob úhrady výdajů spojených s komunálním odpadem výběrem místního poplatku za 

shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Tab. 4.1 Porovnání příjmů v letech 2008-2012 

Rok Počet obyvatel 
Příjem z míst.  

popl. (tis. Kč) 

Daň z NV 

(tis. Kč) 

Celkem=místní poplatky + 

daň z NV (tis. Kč) 

2008 2 738 1 181 872 2 053 

2009 2 765 1 289 907 2 196 

2010 2 784 1 375 1 573 2 948 

2011 2 839 1 407 1 612 3 019 

2012 2 874 1 407 1 200 2 607 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce jsou zaznamenány tyto údaje: 

1. jednotlivé roky, kdy byl zaveden zmíněný způsob výběrů poplatků za komunální 

odpad, 

2. počet obyvatel přihlášených k trvalému bydlišti v obci Lužice v jednotlivých letech, 

3. výše získaného příjmu z místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  

4. výše příjmů z daně z nemovitých věcí,  

5. hodnota celkem představující součet položek příjmů z místního poplatku za 

shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů spolu s příjmem z daně z nemovitých věcí.  

Na základě zobrazených údajů v tabulce lze vysledovat, že s rostoucím počtem obyvatel 

v obci také rostly oba dva sledované příjmy. Stojí však za zmínku, že v příjmu z daně 
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z nemovitých věcí jsou poplatníky vlastníci nemovitostí, které jsou evidovány v katastru 

nemovitostí na území obce, kdežto v případě místních poplatků jsou za poplatníky považovány 

všechny osoby, které mají v dané obci přihlášený trvalý pobyt. 

V prvních dvou letech převyšovaly příjmy z místního poplatku za shromažďování, sběr, 

přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů příjmy z daně z nemovitých 

věcí, ale v následujících letech se tento poměr obrátil. Lze však zhodnotit, že oba příjmy byly 

po celou tuto dobu rostoucí. 

Zaměření se pouze na příjmová strana může podávat zkreslený obraz, jelikož zde nejsou 

zohledněny výdaje za sběr a svoz komunálních odpadů v obci, ani náklady spojené 

s vymáháním nedoplatků vzniklých z místních poplatků od občanů.  

Tab. 4.2 Příjem z daně z nemovitých věcí v letech 2013-2017 

Rok Počet obyvatel Daň z nemovitých věcí (tis. Kč) 

2013 2 897 2 666 

2014 2 906 2 683 

2015 2 895 3 021 

2016 2 944 3 130 

2017 2 933 3 275 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 4.2 navazuje na tab. 4.1 časovým horizontem 2013-2017. Ke každému roku je 

zobrazen počet obyvatel evidovaných v obci a příjmy plynoucí z daně z nemovitých věcí.  

Z tabulky lze vyčíst, že příjmy z daně z nemovitých věcí si i nadále s rostoucím počtem 

obyvatel, zachovaly rostoucí charakter. V porovnání s předchozí tabulkou lze zaznamenat,  

že se tyto příjmy zvýšily téměř o polovinu jejich předchozích hodnot, což bylo způsobeno 

zejména nově zavedeným místním koeficientem ve výši 2. 

Pro srovnání a lepší přehlednost celkových příjmů obce vybíraných od občanů  

je vytvořena tab. 4.3 Celkové příjmy získané od občanů v letech 2008-2017. 
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Tab. 4.3 Celkové příjmy získané od občanů v letech 2008-2017 

Rok Příjem z míst. poplatku (tis. Kč) Daň z NV (tis. Kč) Celkem (tis. Kč) 

2008 1 181 872 2 053 

2009 1 289 907 2 196 

2010 1 375 1 573 2 948 

2011 1 407 1 612 3 019 

2012 1 407 1 200 2 607 

2013 0 2 666 2 666 

2014 0 2 683 2 683 

2015 0 3 021 3 021 

2016 0 3 130 3 130 

2017 0 3 275 3 275 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka zobrazuje kompletní časovou osu, kterou se práce zabývá. Jedná se o roky 2008-

2017. Dále jsou v tabulce zobrazeny dva sloupce, z nichž oba jsou zaměřeny na příjmy získané 

od občanů. První se soustředí na příjmy z místních poplatků za provoz systému shromažďování, 

sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, druhý se soustředí na 

příjmy získané z daně z nemovitých věcí. Poslední sloupec představuje sumu dvou předchozích 

sloupců. Tento sloupec slouží zejména k tomu, aby bylo očividné, jak si obec polepšila, nebo 

nikoliv, zavedením místního koeficientu. 

Z tabulky je zřejmé, že zavedení místního koeficientu, jako součást daně z nemovitých 

věcí s hodnotou 2, přineslo navýšení příjmů obce z daně z nemovitostí o dvojnásobek jeho 

předchozích hodnot. Tím, že se zrušilo zpoplatnění výběru poplatků od občanů na úhradu 

výdajů spojených s komunálním odpadem, obec začala hradit výdaje vzniklé v souvislosti s 

komunálním odpadem z příjmů z daně z nemovitých věcí, konkrétně z jeho navýšené části  

o místní koeficient.  Předpokládá se tedy, že se bude jednat právě o polovinu celkové hodnoty 

daně z nemovitých věcí.  

V součtovém sloupci pod názvem „Celkem“ lze také zaznamenat, že při součtu místního 

poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a daně z nemovitých věcí v prvních pěti letech dosahovaly tyto příjmy téměř totožných 

částek jako v druhé polovině desetiletí, kdy byl zrušen místní poplatek za shromažďování, sběr, 

přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

a zaveden místní koeficient ve výši 2. Tím se právě přímo úměrně zvýšily příjmy z daně 

z nemovitých věcí o dvojnásobek jejich původních hodnot.  
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Z pohledu příjmů se dá říct, že se obci příjmy v peněžitém vyjádření moc nezměnily. Je 

však nutné brát také v potaz druhou stranu rozpočtu, tedy výdajovou stranu, a zda se toto stalo 

pro obec výhodnější, nebo nikoliv. 

Pro představu je vhodné uvést modelový příklad výpočtu daně z nemovitých věcí 

z pohledu poplatníka této daně. Bude se jednat o daň ze stavby a pozemku. 

Př. Rodinný dům, který je považován za zdanitelnou stavbu s jedním podlažím,  

o rozměrech 300 m2. U rodinného domu se nachází ještě zahrada s výměrou 550 m2. V obci je 

dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 

průměrnými základními cenami zemědělských pozemků stanoven koeficient ve výši 7,91. 

1. Výpočet daně z NV u zdanitelné stavby: 

 

Tab. 4.4 Výpočet daně z NV u RD: 

Sazba daně (Kč/m2) 2 

Rozloha (m2) 300 

Místní koeficient 2 

Daň (Kč) 1 200 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2. Výpočet daně z NV u pozemku-zahrady: 

Tab. 4.5 Výpočet daně z NV u pozemku: 

Průměr. cena v obci za pozemek (Kč) 7,91 

Sazba daně (%) 0,75 

Rozloha (m2) 550 

Místní koeficient 2 

Daň (Kč) 66 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková daň, kterou musí poplatník zaplatit, dosahuje hodnoty po sečtení obou hodnot 

(1200 Kč+66 Kč) 1 266 Kč/kalendářní rok. 

4.1.2 Odměny z třídění odpadu komunálního odpadu 

Obec Lužice od roku 2001 spolupracuje se společností EKO-KOM, kde využívají 

nabízených služeb, které se zejména týkají získávání odměn z třídění odpadu. Odměny obcí 

jsou vydávány na základě Smlouvy, kde jsou v její příloze uvedeny jednotlivé sazby a výše 

odměn. Zmíněná příloha se sazbami pro odměny jednolitých obcí je součástí práce jako příloha 
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č. 5. Jednou z odměn je např. základní odměna, která je definovaná na webových stránkách 

společnosti následně: „Základní složka odměny za zajišťování míst zpětného odběru je 

stanovena částkou v Kč ročně za každého obyvatele obce v příslušném kalendářním roce. Výše 

této částky je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy.“ (http://www.ekokom.cz/cz/obce-a-

mesta/odmeny-obci) 

Společnost nabízí při správném třídění odpadů i další odměny ve formě bonusů,  

např. bonus za sběr čtyř komodit, bonus za dvousložkový sběr skla apod. Získané odměny je 

pak nutné využít pouze na účely spojené s komunálním odpadem. 

(http://www.ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/odmeny-obci) 

Získané odměny plynou do rozpočtu obce, konkrétně do položky 3723 - Tříděný odpad 

příspěvek EKO-KOM.  Tyto příjmy poté obec využívá na úhradu nákladů spojených  

s odpadovým hospodářstvím, čímž zároveň snižuje množství svých finančních prostředků 

vynaložených pro úhradu výdajů spojených s odpadovým hospodářstvím. 

 Obr. 3.1 Princip fungování spol. EKO-KOM 

 

Zdroj: Vlastní zpracování6 

                                                           
6 http://www.ekokom.cz/cz/klienti/jak-system-funguje 
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Obr. 3.1 zobrazuje, jak funguje systém společnosti EKO-KOM. Oranžové značení 

představuje cestu obalů od klientů až po nové výrobky, a modré značení zobrazuje, na co jsou 

využity odměny za sdružené plnění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů. 

Konkrétní odměny obce Lužice získané od této společnosti ve všech sledovaných letech 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 4.6 Odměny získané od společnosti EKO-KOM v letech 2008-2017 

Rok Odměna od EKO-KOM (v Kč) 

2008 281 979 

2009 284 509 

2010 297 184 

2011 262 773 

2012 231 044 

2013 287 978 

2014 226 013 

2015 223 124 

2016 344 809 

2017 258 968 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak již bylo zmíněno, odměny získané od společnosti EKO-KOM musí obec vynaložit 

jen na účely spojené s komunálním odpadem. Tím se obec samozřejmě řídí, a získané odměny 

tedy využívá na úhrady výdajů vynaložených na svoz a sběr komunálních odpadů. V této práci 

na ně není brán zřetel, jelikož se práce zejména soustředí na příjmy získané od občanů pro 

úhradu těchto výdajů. 

4.2 Výdajová strana rozpočtu  

Tak jako u příjmové strany rozpočtu je i tady nutné přesně vymezit, ze kterých 

konkrétních položek se bude z rozpočtu obce vycházet, a ve kterých položkách jsou obsaženy 

výdaje spojené s vynakládáním na sběr a svoz komunálních odpadů. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3. Metody výběru poplatků za komunální odpad, tak 

výdaje se nachází v rozpočtu pod skupinou Ochrana životního prostředí, v podskupině 

Nakládání s odpady, konkrétně umístěné v položce Sběr a svoz komunálních odpadů. 

 

 

 



50 
 

Tab. 4.7 Výdaje za komunální odpad v letech 2008-2017 

Rok Výdaje za sběr a svoz kom. odpadů (tis. Kč) 

2008 1 912    

2009 1 512    

2010 1 909    

2011 1 609    

2012 2 007    

2013 2 365    

2014 12 122    

2015 2 190    

2016 2 537    

2017 2 184    

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce jsou zaznamenána data výdajů vynaložených na sběr a svoz komunálních  

od roku 2008 do roku 2017, jedná se tedy o celou časovou osu, jíž se práce zabývá. 

Je nutné se pozastavit u roku 2014, kdy hodnota výdajů za komunální odpad dosahovala 

částky 12 milionů Kč. Jednalo se o výdaje, které obec vynaložila na výstavbu nového sběrného 

dvora, přičemž částka vynaložená na tuto výstavbu dosahovala hodnoty 10 milionů Kč. 

Konkrétně se tedy jednalo o investiční výdaje.  

Sběrný dvůr je místo určené pro odpad, který je uveden ve vyhlášce č. 2/2015,  

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů 

a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lužice. Tato vyhláška je uvedena pod 

přílohou č. 3 této práce. 

 Na tento dvůr můžou ukládat odpad jen fyzické osoby, které mají na území obce trvalé 

bydliště.  Každá domácnost má potom ještě možnost zažádat si o pytle na tříděný odpad, které 

jsou samozřejmě vydávány v omezeném množství za kalendářní rok. Sběrný dvůr byl vystaven 

za účelem zvýšení efektivnosti, co se týče separování odpadů, z čehož také vyplývá další 

finanční výpomoc pro obec formou získání odměn z třídění odpadu od společnosti  

EKO-KOM. 

4.3 Úhrady výdajů související s komunálním odpadem 

Kapitola se věnuje analýze úhrady výdajů spojených s komunálním odpadem. Úhrada se 

provádí jak z příjmů získaných od občanů, tak z finančních zdrojů obce. Kapitola se tedy zaměří 

zejména na prozkoumání, jak velkou sumou hradí tyto výdaje občané a jakou výši potom musí 

doplácet obec. Příjmy získané od občanů jsou vybírány ve sledovaných letech nejdříve formou 
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místních poplatků za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích  

a v dalších letech jsou hrazeny z poloviční výše příjmů z daně z nemovitých věcí dle zákona  

č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí na základě zavedení místního koeficientu ve výši 2. 

Tab. 4.8 Úhrada výdajů za komunální odpad od občanů a obce 

Rok 

Výdaje za 

kom. odpad 

(tis. Kč) 

Místní poplatek 

(tis. Kč) 

1/2 daně z NV 

(tis. Kč) 

Výdaje hrazené 

obcí (tis. Kč) 

2008 1 912 1 181 x 731 

2009 1 512 1 289 x 223 

2010 1 909 1 375 x 534 

2011 1 609 1 407 x 202 

2012 2 007 1 407 x 600 

2013 2 365 x 1 333 1 032 

2014 2 122 x 1 342 780 

2015 2 190 x 1 511 679 

2016 2 537 x 1 565 972 

2017 2 184 x 1 638 546 

Zdroj: vlastní zpracování  

Hodnoty v tab. 4.7 jsou stejně jako v předchozích tabulkách zobrazeny v tisících 

korunách českých. První sloupec představuje časový horizont 10 let od roku 2008. V dalším 

sloupci „Výdaje za kom. odpad“ jsou uvedeny hodnoty převzaté ze skutečných částek obce 

v jednotlivých letech. Dále jsou uvedeny příjmy z místních poplatků  

za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vybíraných od občanů, avšak jen do roku 2012, který byl posledním rokem, kdy tento poplatek 

byl v obci zaveden. Na což navazuje další sloupec týkajících se příjmů získaných z daně 

z nemovitých věcí. Tyto příjmy jsou vedeny v poloviční výši, jelikož se předpokládá, že obec 

financuje úhradu výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů jen z této časti.  Jedná se o tu část, 

jež byla zavedená na základě zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí v roce 2013 

formou místního koeficientu. Poslední sloupec představuje rozdílový sloupec mezi výdaji za 

komunální odpad a příjmy z místních poplatků v prvních pěti letech a následně v dalších pěti 

letech z příjmů z daně z nemovitých věcí. Hodnoty představují, jakou finanční část musí obec 

doplatit na tyto výdaje ze svých zdrojů.  

Co se týče poměru v úhradách výdajů za komunální odpad, v roce 2008 obec eviduje,  

že výdaje byly hrazeny z 62 % z příjmů od občanů a 38 % musela uhradit sama obec ze svých 
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finančních zdrojů. Poměr podílu obce podílející se na úhradě výdajů za sběr a svoz 

komunálního odpadu se vypočte jako: (Výdaje hrazené obcí/Výdaje za sběr a svoz komunálních 

odpadů)100, tedy: (731/1912)100 = 38 %. Tento postup se bude využívat  

u všech výpočtů podílů při úhradě zmíněných výdajů. 

Následující rok se úhrada z příjmů občanů zvýšila na 85 % a obec musela doplácet jen 

15 % výdajů. Toto zvýšení lze přikládat tomu, že obec v roce 2009 zvýšila místní poplatek  

za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

v porovnání s předchozím rokem, o 50,- Kč/osoba za kalendářní rok. Dalším faktorem pro nižší 

podíl na úhradě těchto výdajů představují nižší výdaje vyprodukované v souvislosti 

s komunálním odpadem v porovnání s minulým rokem. 

V roce 2010 se procentní podíl úhrady výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů  

ze strany občanů snížil na 72 %, obec tedy doplácela zbylou část výdajů, což představovalo 

28 %. Zvýšení poměru úhrady ze strany obce bylo způsobeno zvýšenými výdaji za sběr  

a svoz komunálních odpadů. Rok 2011 nepředstavuje žádnou změnu, co se týče procentního 

poměru k úhradě výdajů z obou stran. V daném roce však obec zaznamenala oproti minulému 

roku snížení pohledávek o 2 946,- Kč, což se promítlo do příjmů aktuálního roku.  

V roce 2012 se poplatníci místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů podíleli na úhradě výdajů spojených 

s komunálním odpadem 70 % a obec 30 %. Procentní podíl obyvatel klesl sice jen o 2 %, avšak 

pohledávky ze strany nesplnění povinností narostly o 8 872,- Kč, což lze pojmout tak, že 

v případě, kdy by poplatníci dostáli svých povinností, procentní poměr na úhradě výdajů  

za sběr a svoz komunálních odpadů by se nezměnil. Avšak nárůst poměru na straně obce lze 

také přičítat zvýšení výdajů o 25 % v porovnání s hodnotou minulého roku. Analyzovaný rok 

byl posledním rokem, kdy měla obec zavedený systém zpoplatnění poplatků spojených 

s komunálním odpadem. Následný rok se již přešlo na nezpoplatněný způsob a to ten,  

že se budou hradit výdaje za sběr a svoz komunálních odpadů ze zdroje příjmů z daně 

z nemovitých věcí. 

Rok 2013 představuje první rok, kdy úhradu výdajů za komunální odpad ze strany občanů 

uskutečňovala obec z příjmů vybíraných v rámci daně z nemovitých věcí. Občané se  

i tak na úhradě výdajů podílely jen z 56 % a obec tedy 44 % musela doplatit ze svých zdrojů. 

Pohledávky se v tomto roce začaly pomalu snižovat, a to až do jejich poloviční hodnoty.  
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V roce 2014 jsou v tabulce uvedeny hodnoty již snížené o výdaje, které obec vynaložila 

na výstavbu sběrného dvora. Celkové výdaje byly evidovány v hodnotě 12 122 tisíc Kč, avšak 

po odečtení výdajů vynaložených na výstavbu sběrného dvora v částce 10 miliony Kč, se 

hodnota přímo týkající výdajů s komunálním odpadem dostává na částku 2 122 tisíc Kč. Obec 

se čistě na úhradě výdajů související se sběrem a svozem komunálních odpadů podílela z 37 % 

a občané z 63 %. Získané hodnoty vyznačují, že si obec oproti minulému roku polepšila o 7 %. 

Toto zhodnocení se však může jevit jako zkreslené, jelikož se neberou v potaz výdaje spojené 

s výstavbou nové skládky.  

V následujícím roce se poměr občanů podílejících se na úhradě výdajů za komunální 

odpad v obci zvýšil na 69 %, obec tedy musela vynaložit finanční prostředky na zbytek úhrady 

těchto výdajů ve výši 679 tisíc Kč, v procentní výši se jednalo o 31 %. Tento poměr 

 je už téměř shodný s průměrem prvních pěti let, který byl zaznamenán při způsobu úhrady 

výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů formou místního poplatku za shromažďování, sběr, 

přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Průměrný podíl obce 

podílejících se na úhradě výdajů za komunální odpad byl v prvních pěti letech ve výši 24 %. Je 

také nutné zmínit, že rok 2015 byl posledním rokem, kdy obec evidovala pohledávky  

za občany v souvislosti s výběrem místních poplatků za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

Předposlední rok, ze kterého bylo možné získat data, je rok 2016. V tomto roce byl zjištěn 

podíl 62 % hrazený z příjmů z daně z nemovitých věcí a 38 % podíl hrazený  

z finančních zdrojů obce. Oproti roku 2015 nárůst podílu se na straně obce opět zvýšil, a to 

konkrétně o 7 %, což v peněžním vyjádření představuje hodnotu kolem 300 000 Kč. 

V posledním známém roce se poměr z pohledu obce zlepšil. 75 % výdajů za sběr a svoz 

komunálních odpadů bylo uhrazeno z daňových příjmů od občanů a jen 25 % musela obec 

doplácet. Tento zlepšený poměr byl způsoben zejména nižšími výdaji na sběr a svoz 

komunálních odpadů.  

Pro srovnání, zda se obec podílela více na úhradě výdajů za sběr a svoz komunálních 

odpadů při zpoplatněném způsobu výběru formou místních poplatků za shromažďování, sběr, 

přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, nebo při úhradě z poloviční 

hodnoty příjmů z daně z nemovitých věcí je nutné vypočítat průměrné poměry úhrad ze strany 

obce v obou variantách. Nejdříve za prvních pět let, kdy byl v obci zaveden zpoplatněný systém 

a následně za zbylých pět let, kdy byl tento způsob v obci zrušen. K výsledku  
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se použijí podíly ze strany obce součtem v prvních pěti letech, které se následně tímto počtem 

let i vydělí. To stejné se provede u dalších pěti let. 

Výpočet průměrného podílu obce na úhradě výdajů spojených s komunálním odpadem 

při zavedení místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů je následující: (38+15+28+28+30)/5 = 24 %. V průměru 

se tedy za těchto pět let obec na úhradě výdajů vynaložených na svoz a sběr komunálního 

odpadu podílela z 24 %. 

Po zrušení místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů a zavedením způsobu úhrady z přibližně poloviční 

hodnoty příjmů z daně z nemovitých věcí se průměrný podíl obce vypočítá: 

(44+37+31+38+25)/5 = 35 %.  

Výsledky naznačují, že se obec podílela na úhradě výdajů za sběr a svoz komunálních 

odpadů v prvním případě o 11 % méně než ve způsobu, který je zaveden v obci nyní. Je nutné 

připomenout, že pokud by se v rozpočtu brala v potaz jen strana příjmů, vycházely hodnoty 

v celém desetiletí téměř totožné.  

4.4 Možnosti pro zvýšení příjmů od občanů formou zvýšení místního 

koeficientu 

Předchozí kapitoly se zabývaly nejdříve příjmovou stranou rozpočtu, výdajovou stranou 

rozpočtu, a nakonec analýzou úhrad výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů. Jednalo se 

zejména o srovnání, v jakém poměru jsou tyto výdaje hrazené ze strany občanů a v jakém 

poměru ze strany obce. Byly zde srovnávány zejména dva způsoby úhrad ze strany občanů, 

v prvních pěti letech způsob výběru místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v prvních pěti letech a dalších pěti letech 

formou zavedení místního koeficientu v rámci daně z nemovitých věcí. 

V kapitole „Úhrady výdajů související s komunálním odpadem“ bylo na základě 

porovnání úhrady z příjmů z místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a příjmů z daně z nemovitých věcí zjištěno,  

že podíl na úhradě výdajů za sběr a svoz komunální odpadu z pohledu obce vycházel výhodněji 

při využívání prvního zmíněného způsobu. Nyní je cílem prozkoumat, jak by bylo nutné zvýšit 

místní koeficient dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, § 12. 
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Pro následnou analýzu je nutné využít metody exponenciálního vyrovnání, aby bylo 

možné získat budoucí příjmy a výdaje související s komunálním odpadem, konkrétně pro roky 

2018-2020. 

Tab. 4.9 Predikované příjmy a výdaje pro roky 2018-2020 

Rok 

Příjem z 

daně z NV  

(tis. Kč) 

Výdaje na 

sběr a svoz kom. 

odpadů  

(tis. Kč) 

Výdaje 

hrazené obcí  

(tis. Kč) 

Podíl obce 

na výdajích 

(%) 

2013 1 333    2 365    1032 43,64 

2014 1 342    2 122    780 36,76 

2015 1 511    2 190    679 31,00 

2016 1 565    2 537    972 38,31 

2017 1 638    2 184    546 25,00 

2018 1 721    2 464    743    30,15 

2019 1 872  2 630    758    28,82 

2020 1 903    2 613    710   27,17 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro predikci příjmů získaných z daně z nemovitých věcí, a zároveň výdajů na sběr  

a svoz komunálních odpadů byla využita metoda exponenciálního vyrovnání za pomocí funkce 

v MS Excel „FORECAST.ETS“. Vypočtená predikce se bude týkat následujících tří let, tedy 

roků 2018, 2019 a 2020. Na základě získaných historických dat, za pomoci exponenciálního 

vyrovnání (ETS), funkce predikuje data pokračující až k cílovému datu, v tomto případě k roku 

2020.  

Tabulka představuje historickou časovou řada od roku 2013 po rok 2017. Dále jsou 

uvedeny poloviční příjmy získané z daně z nemovitých věcí v jednotlivých letech, výdaje  

za sběr a svoz komunálních odpadů, výdaje hrazené obcí a poslední sloupec představuje  

% podíl obce podílející se na úhradě výdajů za komunální odpad.  

Předposlední sloupec je rozdílovým sloupcem mezi výdaji na sběr a svoz komunálních 

odpadů a příjmy z daně z nemovitých věcí. Poslední sloupec se chová jako podílový, což 

představuje hodnotu výdajů hrazených obcí k celkovým výdajům na komunální odpad.  

Ze získaných hodnot pro roky 2018-2020 lze vypočítat, že by se obec po součtu podílů v těchto 

třech letech ((30+29+27)/3) podílela na výdajích za sběr a svoz komunálních odpadů v průměru 

ve výši 29 %. V porovnání s průměrným podílem v předchozích pěti letech, tedy v letech 2013-

2017, by se poměr obce zlepšil o 6 %. Avšak v porovnání s prvními pěti lety, kdy byl využíván 

v obci způsob úhrady výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů výběr formou místního 
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poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů, je jeho hodnota vyšší o 5 %.  

Proto se nyní vezme v potaz možnost, že by obec zvýšila místní koeficient dle zákona 

č. 338/1992 Sb., o daních z příjmů, podle § 12 na hodnotu 3. Cílem této možnosti je, aby se 

obec dostala na hodnotu podílu na úhradě výdajů spojených s komunálním odpadem na 

přibližně 25 %, jak tomu bylo v době, kdy byl využíván způsob výběru místního poplatku  

za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Následující tabulka vychází z hodnot získaných z predikce pomocí tzv. exponenciálního 

vyrovnání, stejně jako předchozí tab. 4.9, s tím rozdílem, že příjmy v letech 2018-2020 jsou 

počítány již se zvýšeným místním koeficientem ve výši 3. 

Tab. 4.10 Příjmy z daně z NV zvýšené místním koeficientem 3 

Rok 

Příjem z 

daně z NV 

(tis. Kč) 

Výdaje na sběr  a 

svoz kom. odpadů  

(tis. Kč) 

Výdaje 

hrazené obcí 

(tis. Kč) 

Podíl obce 

na výdajích (%) 

2013 1 333    2 365    1032 43,64 

2014 1 342    2 122    780 36,76 

2015 1 511    2 190    679 31,00 

2016 1 565    2 537    972 38,31 

2017 1 638    2 184    546 25,00 

2018 2 582   2 464    -118    -4,79 

2019 2 808    2 630   -178    -6,77 

2020 2 855 2 613    -242   -9,26 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnoty pro predikování příjmů pro roky 2018-2020 byly vypočteny na základě údajů 

z tab. 4.9, kde se tyto příjmy predikovaly ještě s nezvýšeným koeficientem. Jedná se o tyto 

hodnoty: 

a) rok 2018: 1 721 tisíc Kč,  

b) rok 2019: 1 872 tisíc Kč,  

c) rok 2020: 1 903 tisíc Kč.  

Tyto hodnoty byly následně vyděleny číslem 2, což představuje aktuální výši zavedeného 

místního koeficientu v obci, který je součástí daně z nemovitých věcí. Při zvýšení místního 

koeficientu na hodnotu 3 by byl postup výpočtu pro jednotlivé roky následující: 
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a) 2018: (1721/2) 3 = 2 582 tisíc Kč, 

b) 2019: (1872/2)  3 = 2 808 tisíc Kč, 

c) 2020: (1903/2) 3 = 2 855 tisíc Kč. 

Výsledky v tabulce zobrazují, že zvýšení místního koeficientu by způsobilo,  

že by se na úhradě výdajů spojených s komunálním odpadem podíleli pouze občané a obec by 

na těchto příjmech ještě navíc získávala další daňové příjmy. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitých věcí, § 12 nabízí zavedení místního koeficientu ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Není možné 

tedy navýšit místní koeficient o jiné hodnoty, např. o 2,5. Pro obec se tato možnost samozřejmě 

jeví výhodnější, jelikož by se vůbec nemusela podílet na úhradě výdajů spojených 

s komunálním odpadem, avšak občanům by se daň z nemovitých věcí opět navýšila.  

Z pohledu poplatníka daně z nemovitých věcí, tedy konkrétně vlastníka nemovitosti 

evidované v katastru nemovitostí na území dané obce, se uvádí následující modelový příklad. 

Hodnoty pro výpočet budou vycházet z předchozího příkladu, kdy poplatník vlastní RD  

o výměře 300 m2 a pozemek-zahradu o výměře 550 m2. Při zvýšení místního koeficientu na 

hodnotu 3 by se daň z NV vypočítala: 

1. Výpočet daně z NV u zdanitelné stavby: 

 

Tab. 4.11 Výpočet daně z NV u RD: 

Sazba daně (Kč/m2) 2 

Rozloha (m2) 300 

Místní koeficient 3 

Daň (Kč) 1 800 

Zdroj: vlastní zpracování 

2. Výpočet daně z NV u pozemku-zahrady: 

Tab. 4.12 Výpočet daně z NV u pozemku: 

Průměr. cena v obci za pozemek (Kč) 7,91 

Sazba daně (%) 0,75 

Rozloha (m2) 550 

Místní koeficient 3 

Daň (Kč) 98 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková daňová povinnost pro poplatníka plyne ve výši 1 898 Kč/rok.  
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Je nezbytné také porovnat případ, kdy byl v obci zaveden místní poplatek  

za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Bude se uvažovat, že v domácnosti žijí 2 osoby a hodnoty pro výpočet daně z nemovitých věcí 

budou stanoveny ve stejných hodnotách. 

• Daň ze stavby: (300 2) = 600 Kč,  

• daň z pozemku: (550 7,91 0,0075)=33 Kč.  

• Celková daň z nemovitých věcí vychází na částku 633 Kč.  

Je nutné připomenout, že poplatníkem daně z nemovitých věcí je dle zákona č. 

338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, vlastník nemovitosti. Za to v případě místního 

poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů je poplatníkem každá osoba, která má ve vybrané obci trvalé bydliště. Jak již bylo 

zmíněno, v domácnosti žijí dvě osoby, tedy z pohledu místního poplatku se v této domácnosti 

jedná o dva poplatníky.  

Výše místního poplatku činila podle poslední známé vyhlášky 500 Kč/osobu/kalendářní 

rok, tedy dle výpočtu: 2  500 = 1 000 Kč/rok. Celkové zatížení této domácnosti po sečtení daně 

z NV a místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vychází na částku 1 633 Kč/rok (633 Kč+1000 Kč). 

Pro srovnání zatížení domácnosti z pohledu všech variant je sestavena následující 

tabulka: 

Tab. 4.13 Porovnání celkového zatížení domácnosti 

 
Místní poplatek 

za komunál. 

odpad 

Místní koef. ve výši 

2 

Místní koef. ve výši 

3 

Daň z RD (Kč) 600    1 200    1 800    

Daň z pozemku (Kč) 33    66    98    

Místní poplatek (Kč) 1 000    x x 

Celkové zatížení (Kč) 1 633    1 266    1 898    

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce je nejdříve zobrazen první zavedený systém v obci formou výběru místního 

poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, dále aktuální systém, který se týká daně z nemovitých věcí a stanoveného místního 
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koeficientu ve výši 2 a v posledním sloupci jsou uvedeny hodnoty, které by vznikly v případě 

zvýšení místního koeficientu na hodnotu 3. 

Z těchto výpočtů vyplývá, že v případě zavedení vyššího koeficientu by se zatížení 

domácnosti oproti nynějšímu stavu projevilo jen o 632 Kč/kalendářní rok. Avšak v porovnání 

s prvním zavedeným systémem v obci by se hodnota lišila jen o 263 Kč/kalendářní rok.  

Výpočty také ukazují, že by na prvním způsobu výběru formou zavedeného místního 

poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů obec měla vydělávat více v porovnání se současným zavedeným způsobem místního 

koeficientu v rámci daně z nemovitých věcí.  Bohužel tomu tak nebylo, jelikož s místním 

poplatkem také vznikaly pohledávky za jejich neplacení a počet dlužníků s nimi spojený 

každým rokem rostl. Tím, že obec zavedla ve své obecně závazné vyhlášce místní koeficient, 

občané nemuseli řešit úhradu více poplatků, odpadla jim tedy jedna povinnost.  

Je také nutné připomenout, že v souvislosti s výběrem místních poplatků jsou za správce 

poplatků považovány obecní úřady, avšak v případě daně z nemovitých věcí jsou za správce 

daně považovány finanční úřady.  

Lze tedy říci, že z pohledu příjmové strany rozpočtu při zrušení místního poplatku za 

shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který 

se řídí dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, nebyly znatelné žádné razantní 

výkyvy či změny. Následně, kdy se začaly porovnávat příjmy získané od občanů pro úhradu 

výdajů na sběr a svoz komunálních odpadů s těmito výdaji, šlo si povšimnout, že tyto příjmy 

již nepokrývají zmíněné výdaje v takovém poměru, jak tomu bylo v případě zavedeného 

místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů.  

Obecně lze konstatovat, že i když je průměrný poměr podílu obce na úhradě výdajů 

spojených s komunálním odpadem v druhé variantě přibližně o 10 % vyšší než v případě 

zavedeného způsobu výběru formou místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, je tento způsob stále výhodnější jak 

z hlediska finančního, tak i administrativního. V případě, že by se obec rozhodla zavést ve své 

obecně závazné vyhlášce zvýšený místní koeficient 3, možná by se dostala do situace, kdy by 

občané tuto daň nezvládali platit, tudíž by obec nezískávala celkové příjmy do svého rozpočtu. 

Avšak jelikož se jedná o příjmy vyplývající z daně z nemovitých věcí, obec již nemá povinnost 

se zabývat jejím vymáháním.  
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Dalším faktorem je, že by nebylo korektní vůči občanům, aby hradili výdaje za sběr  

a svoz komunálního odpadu jen oni, protože komunální odpad vzniká nejen z činností místních 

občanů, ale také z činností dalších subjektů, které na území dané obce nevlastní žádnou 

nemovitost, a tudíž neplatí daň z nemovitých věcí, z jejíchž části jsou pak výdaje spojené 

s komunálním odpadem hrazeny. 
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5. Závěr 

Diplomová práce se zabývala analýzou výdajů vzniklých spolu s komunálním odpadem 

ve vybrané obci a určením možných způsobů pro jejich úhradu. 

Nejdříve byla popsána právní úprava územních samosprávních celků, kde byly uvedeny 

platné právní předpisy dle české legislativy, podle nichž se musí obce řídit. Jedná se zejména o 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, kde jsou definovány pojmy jako obec, její postavení, funkce, 

povinnosti a také jednotlivé orgány v samosprávě obce. Následně se kapitola zaměřila na 

rozpočet obce, který se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, kde byly popsány a rozebrány obě strany rozpočtu, tedy nejdříve příjmová strana 

rozpočtu a následně i výdajová strana rozpočtu. Zde byly vyjmenovány a zároveň popsány 

jednotlivé položky, které se na obou stranách rozpočtu nachází. Nejenom že se kapitola 

zabývala rozpočtem a jeho položkami, ale vyskytla se zde zmínka také o rozpočtovém výhledu, 

který slouží pro střednědobé finanční plánování obce. Obce mají od roku 2001 tento rozpočtový 

výhled vytvářet, avšak zákon obcím nenařizuje, aby z něj přebíraly data do svého plánovaného 

rozpočtu. 

Třetí kapitola se už začala zabývat konkrétními údaji získanými z obecně závazných 

vyhlášek obce. Nejdříve však bylo nutné vymezit pojem odpadové hospodářství, kde byly 

definovány zejména pojmy poplatník za odpady, původce odpadů a jejich následná práva  

a povinnosti s tím spojené. Po tomto ujasnění se kapitola zabývala jednotlivými způsoby výběru 

poplatků za komunální odpady. Česká republika nabízí výběr ze tří možností, které si může 

každá obec dobrovolně zvolit. V případě, že si nevybere ani jednu z nabízených možností, 

nemusí prostředky vynaložené na úhradu komunálního odpadu zpoplatňovat vůbec. 

V souvislosti s vybíráním poplatků za komunální odpad vznikají obci v některých případech  

i pohledávky. Jedná se o pohledávky, kdy občané nedostojí svých platebních povinností 

v souvislosti se zavedeným způsobem výběru poplatků za komunální odpad, který se řídí dle 

aktuálně zavedené obecně závazné vyhlášky obce. Na toto téma navázala podkapitola 

zabývající se vymáháním těchto nedoplatků, kde jsou také vyjmenované jednotlivé možné 

způsoby vymáhání. 

V druhé části už třetí kapitola představila obci, zejména v popsání jejích 

charakteristických rysů a poté se začala zabývat rozborem výběrů poplatků od občanů v 

jednotlivých letech, a to v časovém pásmu od roku 2008 do roku 2017. Obec nejdříve využívala 

způsobu vybírání poplatků za komunální odpad formou místního poplatku za shromažďování, 
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sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl zaveden 

v obecně závazné vyhlášce obce, avšak ten se obci díky rostoucím pohledávkám od občanů 

z nedostání svých platebních povinností spíše nevyplácel. Zvolila tedy druhou možnost, a to 

nezatížení občanů žádnými poplatky, přičemž stanovila v obci v nově zavedené obecně závazné 

vyhlášce místní koeficient ve výši 2, který je součástí daně z nemovitých věcí. Tuto možnost 

pro obce nabízí zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.  

Poslední kapitola se soustředila na vyhodnocení nově zavedeného způsobu v porovnání 

s předchozí variantou výběru místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nejprve se zaměřila na příjmovou stranu 

rozpočtu, kde byly uvedeny jednotlivé příjmy získané z obou možných variant v celé časové 

řadě deseti let. Zkoumaly se jak samostatné příjmy z místního poplatku za shromažďování, 

sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  

tak příjmy získané z daně z nemovitých věcí a také vzniklé pohledávky od občanů. V některých 

případech bylo také zahrnuto porovnávání s počtem občanů přihlášených k trvalému pobytu ve 

vybrané obci v rámci získaní jednotlivých příjmů. Poté byla zkoumána výdajová strana 

rozpočtu, kde byly zahrnuty výdaje vzniklé za sběr a svoz komunálních odpadů. 

Konkrétní výsledky této práce byly získány až po sloučení obou stran rozpočtu. 

Podkapitola se zabývala zejména výší podílu jednotlivých subjektů, tedy obce a občanů, na 

úhradě výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů. Byly zde zohledněny obě možnosti úhrady 

těchto výdajů a jejich následné porovnání. Zkoumané období deseti let bylo rozděleno na 

přesnou polovinu s tím, že v první polovině byly výdaje spojené s komunálním odpadem 

hrazeny způsobem výběru poplatků z místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ve druhé polovině byly výdaje hrazeny 

z části příjmů získaných z daně z nemovitých věcí díky zavedení místního koeficientu ve výši 

2. Srovnáním těchto dvou variant se došlo k závěru, že si obec vedla podílově o něco lépe při 

způsobu zpoplatnění úhrady výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů ze strany občanů. 

Avšak to platilo jen z pohledu příjmů a výdajů přímo související s komunálním odpadem. 

Nebyly zde zohledněny výdaje vznikající s vymáháním pohledávek od občanů.  

Poslední kapitola „Možnosti pro snížení výdajů obce za pomoci zvýšení místního 

koeficientu“ se zaměřuje na možné zvýšení místního koeficientu o jednu hodnotu, tedy na 

koeficient ve výši 3. Pro možnou analýzu zavedení zvýšeného místního koeficientu 

bylo nejprve nutné stanovit pomocí predikce příjmy a výdaje spojené s komunálním odpadem 

pro roky 2018, 2019 a 2020. Nejdříve se predikovaly příjmy a výdaje bez zvýšeného 
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koeficientu. Dále se již pracovalo s navýšeným místním koeficientem. Práce se dostává 

k výsledku, že při zvýšení místního koeficientu, byť jen o jednu hodnotu, by se obec dostala do 

situace, kdy by se na úhradě výdajů za sběr a svoz komunálního odpadu nepodílela žádným 

dílem. Z toho vyplývá, že by se na této úhradě podíleli z plné části jen občané. Výsledek také 

naznačuje, že by si obec ještě polepšila, co se týče získání dalších daňových příjmů v rámci 

daně z nemovitých věcí. Následně se v práci objevily i modelové příklady, které zobrazovaly 

zatížení jedné domácnosti. Nejdříve byla vypočítána platební povinnost domácnosti při 

zavedeném místním koeficientu 2 a následně při předpokládám zvýšení místního koeficientu 

na hodnotu 3. Bylo také nutno zohlednit porovnání s prvním zavedeným způsobem v obci, tedy 

výběrem formou místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Při porovnání všech tří variant práce dospěla k závěru, že 

zvýšením místního koeficientu by celkové zatížení domácnosti dosahovalo nejvyšších hodnot. 

Avšak ve srovnání s nynější výší místního koeficientu by se jednalo o zvýšení jen o částku 632 

Kč za kalendářní rok. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že příjmy ze strany občanů pokrývají v průměru 65 % 

výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů při nynějším způsobu jejich úhrady Avšak 

zavedením zvýšeného místního koeficientu by příjmy z daně z nemovitých věcí pokrývaly 

výdaje za sběr a svoz komunálních odpadů z celé částky. Z pohledu občanů by se nejednalo o 

razantní zvýšení jejich platební povinnosti k dani z nemovitých věcí. V souvislosti se 

zavedeným místním koeficientem tedy vznikají výhody jak na straně finanční, zejména pro 

občany, kteří pak nejsou zatíženi povinností platit další poplatky, tak i ze strany administrativní 

náročnosti vyplývající obecnímu úřadu související zejména s vymáháním nedoplatků za místní 

poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů od občanů. Doporučuje se tedy zvýšit místní koeficient na hodnotu 3, což přinese 

výhodu nejen v celkové úhradě výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů, ale také zvýšení 

daňových příjmů v rozpočtu obce. 
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Vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 

průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů 
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Vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog odpadů 
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Seznam zkratek 

 

ČÚS  České účetní standardy 

RD Rodinný dům 

NV Nemovitá věc 

ZoDP Zákon o dani z příjmů 
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Příloha č. 1: Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o stanovení místního koeficientu 
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