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ÚVOD 

Po událostech roku 1989 a poté i po roce 1993 došlo v České republice 

k postupnému přechodu od socialistického systému k systému demokratickému, tedy 

k postupnému dosažení pluralitního demokratického řízení, k tržní ekonomice, ke vzniku 

občanské společnosti a také k znovuobnovení územní samosprávy a návratu k hodnotám 

z doby 1. republiky. Na základě nových zákonů byla na územní samosprávu delegována 

příslušná míra samostatnosti a též přiměřená míra tzv. přenesené působnosti, tedy určité 

množství úkolů vykonávaných za stát jeho jménem. 

V důsledku těchto celospolečenských změn musel stát také rozhodnout o novém 

systému financování obnovené územní samosprávy. Územní samospráva totiž nemohla být 

nadále financována pouze formou dotací, protože by docházelo k omezování územní 

samosprávy a neúměrnému ovlivňování ze strany státu. Proto kromě dotací stát územní 

samosprávě přiznal i jiné vlastní příjmy. 

Problematika příjmů obcí je v současné době široce diskutovaným tématem. 

Z důvodu její aktuálnosti jsem si zvolila jako téma své diplomové práce daňové příjmy 

obcí. Cílem mé diplomové práce je analyzovat problematiku daňových příjmů obcí, 

provést srovnání a nalézt odlišnosti v systému daňových příjmů obcí, a to za období 1. 

republiky a v současnosti. Pozornost bude věnována i na obecné seznámení se s rozpočtem 

obce. 

Práce je strukturovaná z věcného hlediska do tří kapitol. První kapitola je zaměřena 

na vymezení postavení obcí za 1. republiky a v současnosti a na systém financování. Druhá 

kapitola se věnuje bližšímu seznámení čtenáře s obecním rozpočtem. Konkrétně vysvětluje 

pojem rozpočtové soustavy a rozpočtu a dále se zaměřuje na základní informace týkající se 

obecního rozpočtu, tedy popisem procesu sestavování a schvalování rozpočtu, příjmovou a 

výdajovou stránkou rozpočtu. Třetí kapitola analyzuje jednotlivé daňové příjmy obcí. 

Úvodní část této kapitoly se věnuje rozpočtovému určení daní a změnám, které nastaly 

s účinností od letošního roku. Poté se zabývá samotnými příjmy svěřenými obcím na 

základě zákona o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb., pak následují příjmy 

z místních poplatků, ze správních poplatků a v závěru se kapitola věnuje poplatkům 

z oblasti životního prostředí. 
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1 Postavení obcí a jejich financování 

Územní samospráva během svého vývoje prošla dynamickým vývojem, kdy se 

střídavě prosazovala období s centralizačními prvky, např. období absolutismu či období 

druhé světové války, a období s převažujícími decentralizačními prvky, jak tomu bylo po 

roce 1848 nebo po roce 1989. První zmínky o územní samosprávě můžeme nalézt již ve 

starém Římě a Řecku. Pro její vývoj bylo důležité i 12. a 13. století, ve kterém města 

získala určitou nezávislost na panovníkovi a vrchnosti v podobě regálů či práva mýtného a 

mostného, a dále století devatenácté, ve kterém se, do té doby neobvyklou měrou, začal 

vyvíjet obchod a výroba. 

Díky tomuto několik staletí trvajícímu vývoji vznikla většina měst a obcí zcela 

přirozeným evolučním způsobem a stala se tak klíčovým základním článkem státu a 

územní samosprávy. V zákonné podobě se tato zásada „ základem svobodného státu je 

svobodná obec“ poprvé objevila v roce 1848 v tzv. Stadionově prozatímním obecním 

zřízení1. Ve většině zemí se kromě tohoto základního stupně územní samosprávy vyvinul i 

stupeň vyšší, a to vždy z rozhodnutí státu.  

1.1 Postavení obcí za 1. republiky 

Samostatný československý stát vznikl dne 28. října 1918, kdy Národní výbor  

schválil první zákon ČSR o zřízení samostatného československého státu. Návrh tohoto 

zákona vytvořil A. Rašín a později byl tento historicky první zákon v ČSR vydán pod 

číslem 11/1918 Sb. a nazýván recepční normou. Toto označení se zákonu dostalo 

z důvodu, že v ustanoveních zákona se stanovilo, že prozatímně budou ponechány 

v platnosti všechny dosavadně platné zemské a celorakouské zákony a nařízení2, aby byla 

zachována právní kontinuita. Proto i územní samospráva zůstala v počátcích ČSR 

nezměněná. Z dob Rakouska-Uherska jsme tak převzali systém tzv. dvojkolejnosti správy, 

což znamená, že na jednotlivých úrovních vykonávají správu orgány státní a také orgány 

samosprávní. Tyto úrovně od nejnižší byly obce, okresy a země. 

                                                 
1 Blíže viz.: Janák, J. – Hladíková, Z. – Dobeš, J.: Dějiny správy v Českých zemích od počátků státu po 
současnost, nakl. Lidové noviny, 2005, 2. vydání, str.289 
2 Blíže viz.:  Malý, K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, nakladatelství Linde 
Praha a.s., 2003, 3. vydání, str. 328 
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Systém, který byl takto převzat, nebyl pro nově vzniklý stát vyhovující, protože 

struktura územní správy byla roztříštěná a neodpovídala potřebám státu. První významnější 

iniciovanou změnou byly snahy o zavedení župního uspořádání zákonem č. 126/1920 Sb., 

o župních a okresních úřadech. Hlavní snahou tohoto zákona bylo odstranění 

dvojkolejnosti, demokratizace správy a také unifikace územní správy na území celého 

státu. Proti tomuto přijatému zákonu vystoupila celá řada odpůrců, kteří poukazovali na to, 

že nejméně dvě župy by se dostaly do rukou německého obyvatelstva, a to v důsledku 

stanovené velikosti jednotlivých žup a množství pravomocí, které jim byly svěřeny. Na 

základě těchto skutečností byla účinnost zákona neustále posunována. V účinnost vešel až 

k 1. lednu 1923, ale jen na území Slovenska. 

I když hlavním cílem župního zákona bylo sjednocení správy na našem území, 

opak se stal pravdou. V rámci ČSR tak existovaly současně tři různé systémy správy a to 

tak, že v Čechách zůstal systém rakouský, na Slovensku fungoval župní systém dle nového 

zákona č. 126/1920 Sb. a v Podkarpatské Rusi se uplatňoval uherský systém3. 

Takto vzniklá situace nemohla být z dlouhodobého hlediska únosná a o její 

vyřešení se postaral nový zákon č. 125/1927 Sb., o organizaci politické správy. „Formálně 

se hovořilo o novelizaci župního zákona, ve skutečnosti se však jednalo o novou koncepci 

místní správy“4. Stát byl rozdělen na země, okresy a obce a došlo k definitivnímu 

odstranění dvojkolejnosti, o což se neúspěšně snažil již dříve župní zákon.  

1.2 Financování obcí za 1. republiky5 

Stejně jako systém územní samosprávy (viz. předchozí subkapitola) se v nově 

vzniklém státě postupně vyvíjel i systém financování. 

Zákonem č. 11/1918 Sb., tzv. recepční normou, byl převzat původní rakouský 

systém rozpočtových norem, který se v následujících letech měnil. 

V roce 1921 byl přijat zákon č. 329 o přechodné úpravě finančního hospodaření 

obcí a měst s právem municipálním, který je též nazýván „obecnou finanční novelou“. 
                                                 
3 Janák, J. – Hladíková, Z. – Dobeš, J.: Dějiny správy v Českých zemích od počátků státu po současnost, 
nakl. Lidové noviny, 2005, 2. vydání, str. 351 
4 Mates, P. – Matula, M.: Kapitoly z dějin a teorie veřejné správy, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999, 
3. vydání, str. 19 
5 Blíže viz.: Marková, H.: Finance obcí, měst a krajů, nakladatelství Orac, s.r.o., 2000, 1. vydání, str. 12-17 a 
Grúň, L.: Finanční právo a jeho instituty, nakladatelství Linde Praha a.s., 2004, 1. vydání, str. 48-62 
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Zákon významně přispěl ke stabilizaci územních rozpočtů a to hlavně tím, že závazně 

stanovil pořadí jednotlivých druhů příjmů na úhradu obecních (místních) úkolů a potřeb6. 

Na prvním místě to byly výnosy z municipálního majetku, dále pak ze zisku  místních 

podniků, z vlastních dávek, příspěvků a poplatků a dále také ze státních přídělů a přirážek 

k státním daním. Každá obec sestavovala rozpočet vždy na každý rozpočtový rok podle 

závazné formy, rozlišoval se rozpočet řádný a mimořádný neboli investiční. 

Velká změna jak v oblasti veřejné správy, tak i v oblasti financování územních 

rozpočtů byla schválena roku 1927. V platnost a účinnost vešla tzv. „druhá finanční 

novela“, tedy zákon č. 77/1927 Sb., o nové úpravě finančního hospodářství územní 

samosprávy. Tento zákon stanovil další možnosti financování místních rozpočtů. První 

způsob navýšení rozpočtů spočíval v přirážkovém systému. Územní celky mohly k přímým 

i spotřebním daním stanovit přirážku7. Druhá možnost zvýšení rozpočtu bylo pomocí tzv. 

vyrovnávacích fondů. Na základě tohoto zákona vznikly zemské vyrovnávací fondy, které 

pomáhaly při oddlužení obcí a okresů. Pokud obce a okresy hospodařily se schodkem, 

mohly země z nově vzniklých fondů poskytnout finanční podporu na úhradu vzniklého 

schodku či dotace na krytí úkolů a místních potřeb. Oba tyto zavedené principy byly hned 

v následujících letech pozměněny, a to zákonem č. 169/1930 Sb., tzv. „třetí finanční 

novelou“. Došlo k zvýšení limitů přirážek a ke změně vyrovnávacího fondu ve fond 

přídělový, který měl své prostředky  použít ze 4/5 k podpoře finančně slabších obcí a 

okresů. Celý takto nastavený systém financování místní samosprávy fungoval s menšími 

změnami až do konce druhé světové války. 

1.3 Postavení obcí po roce 19898 

Podle § 1-3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon o obcích), je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů a 

tvoří ji územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní 

korporací9, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 

                                                 
6 Marková, H.: Finance obcí, měst a krajů, nakladatelství Orac, s.r.o., 2000, 1. vydání, str. 14 
7 Tzn. nesamostatní dávky, vybírané k dani státní nebo vedla ní a to v zákonem určených limitech – viz. 
Funk, V.: Naše berní právo, část všeobecná, tikárna Tyrus Praha-Smíchov,1934 
8 převzato z Bucharová, I.: Zhodnocení vývoje fiskální decentralizace v ČR od roku 1993, 2007, 101s. 
Diplomová práce na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze, Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Jitka 
Peková, CSc., str. 10-11 
9 To znamená, že je veřejnoprávní právnickou osobou (je subjektem práva), která vyvíjí svou činnost 
v oblasti veřejného práva a je zřízena přímo zákonem. Veřejnoprávní korporací jsou především územní 
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odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o 

potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v 

zákonech a jiných právních předpisech. 

Nejdůležitějším zákonem, který stanovil právní základy pojmu obec, je Ústava10 

České republiky v hlavě sedmé, jež se zabývá územní samosprávou. Podle článku č. 99 

Ústavy10 České republiky je obec základním územním samosprávným celkem a dále podle 

článku č. 101, odstavce 3, téhož zákona je obec veřejnoprávní korporací, která může mít 

vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. 

„Právě tímto pojetím obcí (veřejnoprávní korporace) je zároveň dán jen poměrně 

úzký prostor k tomu, aby jakýkoli zákon určoval obcím, jak mají se svým majetkem 

nakládat. Nikdo není oprávněn omezovat právo vlastníka nakládat s jeho vlastnictvím jinak 

než v souladu s Ústavou chráněným vlastnickým právem.“11 Podle článku 11 odst.1 Listiny 

práv a základních svobod12 má každé vlastnické právo stejný obsah a ochranu. Z toho 

vyplývá, že nelze některou skupinu vlastníků ( ať by se jednalo např.  o obce) omezovat na 

jejich právech plynoucích z vlastnického práva. „Je ovšem možné, že obcím, ale jen ve 

stejném rozsahu jako jiným vlastníkům, lze ukládat všelijaké zákonné povinnosti, jak smějí 

se svým majetkem nakládat. Děje se tak např. podle ekologických, zdravotně, hygienicky 

či jinak motivovaným zákonem založených omezení a povinností, které se vztahují na 

všechny vlastníky.“11 

Dalším významným ustanovením pro postavení obcí je § 18 odst. 2 písm. c) zákona 

č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský 

zákoník), který stanovuje, že obce, jakožto jednotky územní samosprávy, jsou právnickými 

osobami a v návaznosti na odst. 1 téhož ustanovení je jim propůjčena právní subjektivita. 

Mít právní subjektivitu znamená mít práva a povinnosti a možnost stát se subjektem 

právních vztahů. K tomu je však nutné právně relevantního chování, se kterým objektivní 

právo spojuje vznik určitého práva či povinnosti13 např. uzavření smlouvy. 

                                                                                                                                                    
samosprávné celky- kraje a obce, dále veřejné vysoké školy, profesní komory atd. viz blíže Kubů,l. - 
Jungy,P. - Osina,P.: Teorie práva, Linde Praha, a.s. a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 
2007, str.105-107 
10 Zákon číslo 1/1993 Sb. ve znění Ústavního zákona číslo 347/1997 Sb. (dále jen Ústava) 
11 Melion, M.: Finance územních samospráv, E.I.A.-Ekonomická a informační agentura Hradec Králové, 
2000, s.6  
12 Zákon číslo 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona číslo 162/1998 Sb. 
13 viz blíže Knappová, M. -  Švestka, J. - Dvořák, J.: Občanské právo hmotné, díl 1, ASPI, a.s., 2005, 4.vyd., 
str.185-186 
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1.4 Financování obcí po roce 1993 

Systém financování obcí v současnosti je podrobně popsán v následujících 

kapitolách. 

2 Rozpočet obcí 

2.1 Rozpočtová soustava 

Každý rozpočet, ať už se jedná o rozpočet státní, krajský, obecní či organizačních 

složek, má své místo v rozpočtové soustavě. Autoři v jednotlivých učebnicích finančního 

práva však rozpočtovou soustavu definují rozdílně. 

V učebnici finančního práva z nakladatelství C. H. Beck14 Marková do rozpočtové 

soustavy řadí státní rozpočet, rozpočet krajů, rozpočet obcí a rozpočty státních fondů. 

Pařízková, jedna z autorů učebnice finančního práva z Masarykovy univerzity15 v Brně, 

rozpočtovou soustavou rozumí státní rozpočet, krajský rozpočet, obecní rozpočet a 

rozpočty státních fondů ( stejně jako v pražské učebnici) a rozpočty dalších rozpočtových 

jednotek, např. rozpočty organizačních složek. Toto širší pojetí sdílí i Peková16, která 

rozděluje rozpočtovou soustavu na soustavu veřejných rozpočtů, kam řadí státní, krajský, 

obecní rozpočet a rozpočty organizačních složek a na mimorozpočtové fondy, jimiž jsou 

fondy vyšších územně samosprávných celků a mimorozpočtové fondy základních územně 

samosprávných celků. 

Z výše uvedeného vyplývá, že rozpočtovou soustavou se rozumí nejen soustava 

veřejných rozpočtů, ale patří k tomu i soustava rozpočtových vztahů či soustava orgánů a 

institucí. 

                                                 
14 Marková, H. in Bakeš, M. a kol.: Finanční právo, nakladatelství C. H. Beck, 2006, str. 115 
15 Pařízková, I. in Mrkývka, P. a kol.: Finanční právo a finanční správa, díl 1, Masarykova univerzita Brno, 
2004, 1. vydání, str. 297 
16 Peková, J.: Veřejné finance- úvod do problematiky, nakladatelství ASPI Publishing, s. r. o., 2002, 2. 
vydání, str. 77-79 a 108-110 
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2.2 Definice rozpočtu 

Definice pojmu rozpočet se v jednotlivých odborných publikacích liší a to hlavně 

z důvodu, že někteří autoři zkoumají rozpočet z hlediska ekonomického a jiní zase 

z pohledu státoprávního. 

Nejčastěji je rozpočet chápán jako rozpočet státní, který je v odborné literatuře17 

definován jednak jako produkt historického vývoje společnosti a její ekonomiky a je 

charakterizován svou zásadní funkcí, tj. jako dokument schválený nejvyšším orgánem 

státu, zákonodárným sborem a stanovící předpokládané příjmy a výdaje státu na jednoroční 

období, tak i jako číselná soustava a odhad pravděpodobných příjmů státu nebo jiného 

veřejnoprávního subjektu na budoucí časově omezené období. 

Obecně můžeme rozpočet definovat čtyřmi způsoby, a to jako finanční plán, 

peněžní fond, soustavu společenských vztahů a bilanci. 

Pokud bychom chtěli nalézt definici rozpočtu obcí ( jsou součástí veřejných 

rozpočtů viz. kap. 2.1), musíme nahlédnout do § 4 zákona č. 250/2000 Sb., kde se nachází 

legální definice, která zní: „rozpočet územně samosprávného celku je finančním plánem, 

jímž se řídí financování činnosti územně samosprávného celku“. Dále se zde uvádí, že 

rozpočtový rok se shoduje s rokem kalendářním a že se rozpočet schvaluje zpravidla jako 

vyrovnaný. V některých případech však může být schválen jako přebytkový, a to za 

situace, že některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech, 

nebo jsou-li určeny ke splácení jistin úvěrů z předchozích let. 

2.3 Rozpočtový proces18 

Plánování, schvalování a kontrola rozpočtu, tedy tzv. fáze rozpočtového procesu, je 

upravena zákonem č. 250/2000 Sb., a to v části 3 nazvané „rozpočtový proces“. Pro 

jednotlivé fáze rozpočtového procesu jsou důležité i další zákony, které musí být brány 

v úvahu. Jsou to např. zákon č. 128/2000Sb., o obcích, č. 243/2000Sb., o rozpočtovém 

určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním 

                                                 
17 Marková, H.: Finance obcí, měst a krajů, nakladatelství Orac, s.r.o., 2000, 1. vydání, str. 65 
    Marková, H. – Boháč, R.: Rozpočtové právo, nakladatelství C. H. Beck, 2007, 1. vydání, str. 1 
    Bakeš, M. a kol.: Finanční právo, nakladatelství C. H. Beck, 2006, 4. vydání, str. 86 
18 Podrobně viz. Marková, H. – Boháč, R.: Rozpočtové právo, nakladatelství C. H. Beck, 2007, 1. vydání, str. 
219- 232 a Marková, H.: Finance obcí, měst a krajů, nakladatelství Orac, s.r.o., 2000, 1. vydání, str. 138- 152 
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fondům, č. 565/19990 Sb., o místních poplatcích, č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dále i 

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a samozřejmě i zákon o státním 

rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, protože dle § 11 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. 

musí být rozpočet v souladu s vyššími rozpočty. (všechny zákony ve znění pozdějších 

předpisů) 

Rozpočtový proces se skládá z několika fází. Jedná se o sestavení návrhu, jeho 

projednání a schválení, dále plnění rozpočtu a průběžná kontrola a na závěr kontrola 

následná. 

• Projednání a schválení rozpočtu 

Návrh rozpočtu je založen na tzv. rozpočtovém výhledu, jehož povinné sestavování 

zavedl zákon č. 557/2004 Sb. V § 3 zákona č. 250/2000 Sb. se uvádí, že rozpočtový výhled 

je pomocným nástrojem územně samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční 

plánování rozvoje hospodaření. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a 

přijatých závazků na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. 

Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o 

dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě 

realizovaných záměrů. Rozpočtový výhled se stal předpokladem pro efektivní hospodaření 

územně samosprávného celku. 

V § 11 zákona o rozpočtových pravidlech je stanoveno, že vypracovaný návrh 

rozpočtu musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho 

projednáním, a to z toho důvodu, aby občané měli možnost uplatnit své námitky proti 

obsahu předloženého návrhu. Samotné projednání a schválení provádí zastupitelstvo 

územně samosprávného celku na základě § 84 zákona č. 128/2000 Sb. 

Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu územně samosprávního celku a 

organizačního svazku obcí se neprodleně provede rozpis rozpočtu. Součástí rozpisu je 

sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit. 

Zákon v §14 dále stanovuje povinnost, aby se rozpis rozpočtu provedl podle podrobné 

rozpočtové skladby. 
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Rozpočet územně samosprávného celku je tedy zastupitelstvem zpracován v třídění 

dle rozpočtové skladby, která je stanovena ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 

Sb.19 Rozpočtová soustava se tak stala od roku 2002 závaznou pro třídění veškerých 

peněžních operací, které se uskutečňují jak v rozpočtech územně samosprávného celku, 

státu, státních fondů, ale i v rozpočtech organizačních složek státu, regionálních rad 

regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí ( §1 zmiňované vyhlášky). 

Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z hlediska: 

 Odpovědnostního neboli kapitolního – toto třídění s vztahuje ke státnímu 

rozpočtu, vyjadřuje odpovědnost jednotlivých správců kapitol20 ( § 2 odst. 

2) 

 Druhového – nejpoužívanější způsob třídění jednotlivých operací, a to na 

hlavní okruhy příjmy, výdaje a financování a dále na jednotlivé třídy: 

daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté dotace, běžné 

výdaje, kapitálové výdeje a financování  

 Odvětvového – dělení operací do 6 skupin podle vymezených skupin výdajů 

 Konsolidačního 

Hlavními cíli přijetí této výše uvedené vyhlášky byla snaha zajistit maximální 

transparentnost jednotlivých rozpočtů v rámci rozpočtové soustavy, dále usnadnit 

porovnatelnost jednotlivých rozpočtů nejen uvnitř rozpočtové soustavy, ale i na 

mezinárodní úrovni, a v neposlední řadě umožnit občanům lepší čitelnost a srozumitelnost 

jednotlivých finančních operací21. 

• Plnění rozpočtu a průběžná kontrola 

1. leden je dnem, kdy se podle schváleného rozpočtu začíná hospodařit a je to den, 

od kterého se musí během roku provádět průběžná kontrola plnění rozpočtu. Je zřejmé, že 

v průběhu rozpočtového roku mohou nastat situace, které mají vliv na schválený rozpočet, 

a proto zákon č. 250/2000 Sb. umožňuje v § 16 provádění změn v rozpočtu. Tyto změny 

v rozpočtu mohou být provedeny pouze ze zákonem daných důvodů jimiž jsou:  
                                                 
19 Blíže viz. Marková, H.: Finance obcí, měst a krajů, nakladatelství Orac, s.r.o., 2000, 1. vydání, str.142-144 
a Peková, J.: Hospodaření a finance územní samosprávy, nakladatelství Management Press, 2004, 1. vydání, 
str. 225- 233   
20 Správci kapitol viz. § 3 pism. g zákona č. 218/2000 Sb.  
21 Marková, H.: Finance obcí, měst a krajů, nakladatelství Orac, s.r.o., 2000, 1. vydání, str. 142- 143 
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 Změny organizační – změny v organizaci hospodářství financovaného 

rozpočtem 

 Změny metodické - změny právních předpisů ovlivňujících výši 

rozpočtovaných příjmů nebo výdajů 

 Změny věcné - změny objektivně působících skutečností ovlivňujících 

plnění rozpočtu příjmů či výdajů 

Jednotlivé změny se provádějí podle zákona pomocí tzv. rozpočtových opatření, 

které se evidují dle časové posloupnosti. Jde především o přesuny mezi jednotlivými 

příjmy a výdaji, což nemá vliv na výši celkových příjmů a výdajů, dále jde o nové 

nepředvídané příjmy na krytí při schvalování nezjištěných výdajů, čímž se změní celková 

výše schváleného rozpočtu. Také je tu možnost snížení objemu rozpočtu v případě, kdy se 

na krytí plánovaných výdajů nepodaří získat naplánované příjmy. 

• Následná kontrola 

Závěrečnou fází rozpočtového procesu je hodnocení a kontrola hospodaření za 

skončený kalendářní rok. Tato fáze je upravena v § 17 zákona č. 250/2000 Sb. zvaná 

„závěrečný účet“. 

Závěrečný účet je dokument, který obsahuje nejen údaje o plnění rozpočtu, příjmů a 

výdajů v platném členění dle rozpočtové skladby, ale i zprávu o výsledcích přezkoumání 

hospodaření. Zákon totiž obcím nařizuje, aby si své hospodaření za uplynulý rozpočtový 

rok nechala přezkoumat. Tato povinnost je stanovena jak v § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 

Sb., tak i v § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Samotný proces je podrobně upraven 

v zákoně č. 420/2004 Sb. 

Návrh závěrečného účtu, stejně jako návrh rozpočtu (viz. výše), se musí zveřejnit 

nejméně po dobu 15 dnů před jeho schválením v zastupitelstvu územně samosprávného 

celku. Samotné schválení závěrečného účtu může mít dvojí podobu, a to buďto souhlas bez 

výhrad, či s výhradou, což pro územně samosprávný celek znamená nutnost přijetí opatření 

k nápravě zjištěných chyb. 
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2.4 Obsah rozpočtu 

Obsah místních rozpočtů stanovuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů v § 6. Jsou jimi příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, 

včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud neprobíhají mimo rozpočet. V případě, že 

obec provádí podnikatelskou činnost, tak se vzniklé příjmy a výdaje sledují mimo rozpočet 

a jsou včleněny do rozpočtu až na konci kalendářního roku tak, aby byly součástí 

závěrečného účtu. 

2.4.1 Příjmy rozpočtu 

Jednotlivé druhy příjmů rozpočtu obce jsou upraveny v § 7 zákona č. 250/2000 Sb. 

Výčet zde uvedený není taxativní, protože v odst. 1 písm. k) se uvádí „a jiné příjmy, které 

podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce“. V praxi to znamená, že pokud některý 

zákon stanoví určité finanční prostředky (odlišné od uvedených pod písm. a)- j) jako 

příjem obce, jsou podle písm. k) § 7 příjmem rozpočtu obce. 

Příjmy rozpočtu obce jsou tak tvořeny: 

a) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

b) příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti, 

c) příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto 

nebo jiného zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila, 

d) příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k 

nimž je obec pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních 

poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v 

pravomoci obce podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, pokud není 

dále stanoveno jinak, 

e) výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona22,  

f) výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona23,  

g) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, 

h) dotace z rozpočtu kraje, 

i) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z 

jimi ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou 

                                                 
22 zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
23 zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 
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podle zvláštních zákonů příjmem obce, 

j) přijaté peněžité dary a příspěvky, 

k) jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce, 

a dále zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v § 7 odst. 4 do příjmů 

obce zahrnuje i návratné zdroje financování, kterými jsou dle § 4 odst. 5 písm. b úvěr, 

půjčka a prodej vlastních dluhopisů. 

Pokud porovnáme výčet možných příjmů obce za 1. republiky a v současnosti, 

nalezneme několik odlišností. Významným rozdílem ve financování obcí, na rozdíl od 

dnešní situace, byla možnost obcí stanovit obecní přirážky ke státním daním a možnost 

získání příspěvku z vyrovnávacího fondu. Tyto možnosti v současném systému 

financování obcí již nenalezneme. Přirážky ke státním daním byly za 1. republiky 

zavedeny proto, že obce se žádnou výraznou částí nepodílely na výnosech těchto státních 

daní, na rozdíl od současnosti, kdy obce ze sdíleních daní získávají největší procento svých 

rozpočtových příjmů.  

Řada autorů24 v odborných publikacích dělí příjmy rozpočtu obcí odlišně od 

závazné rozpočtové skladby, a to hlavně podle jejich povahy. Nejčastěji to členění na 

návratné – nenávratné a cizí – vlastní. V následujícím textu se budu držet závazné 

rozpočtové skladby, tedy třídění příjmů dle druhového členění na příjmy daňové, 

nedaňové, kapitálové a dotace a pokusím se výše vypočtené příjmy obce rozdělit do 

jednotlivých tříd. 

 1. třída- Daňové příjmy 

Do této skupiny řadíme jednak příjmy z místních poplatků25 (§ 7 odst. 1 písm. e), 

výnosy daní či podíly na nich26 (§ 7 odst. 1 písm. f), a dále prostředky získané z vlastní 

správní činnosti (§ 7 odst. 1 písm. d) a správní činností ostatních orgánů státní správy (§ 7 

odst. 1 písm. i). Dle §7 odst. 2 do této skupiny patří i poplatek za vydané povolení 

k provozování výherních přístrojů, ale pouze 50 % z vybrané částky, zbytek je příjmem 

státního rozpočtu. 

 

                                                 
24 Peková, J. – Pilný, J.: Veřejná správa a finance, nakladatelství Codex Bohemia, 1998, 1. vydání, str. 131 
25 zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
26 zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní 
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 2. třída- Nedaňové příjmy 

Do této kategorie řadíme příjmy uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) – c). Tedy část 

příjmů z vlastního majetku a majetkových práv, příjmy z výsledků vlastní hospodářské 

činnosti a příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle zákona o 

rozpočtových pravidlech nebo jiného zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo 

založila.  

 3. třída- Kapitálové příjmy 

Do třetí třídy můžeme zařadit část příjmů z vlastního majetku a majetkových práv, 

ale pouze ty, které se týkají dlouhodobého majetku (§ 7 odst. 1 písm. a) a také část příjmů 

z darů a příspěvků (§ 7 odst. 1 písm. i) pokud jsou poskytnuty na pořízení dlouhodobého 

majetku. 

 4. třída- Přijaté transfery 

Do této skupiny lze zařadit příjmy pod písmenem g) a h), dotace ze státního 

rozpočtu a ze státních fondů a dotace z rozpočtu kraje. Dotací rozumí zákon č. 218/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech v § 3 peněžní prostředky státního rozpočtu, státních 

finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým a fyzickým osobám na 

stanovený účel. Pokud tedy žadatel splní veškeré podmínky nutné pro poskytnutí dotace, 

stávají se takto získané finanční prostředky nenávratnými.  

Z pohledu teorie můžeme dotace dělit dle několika hledisek. Rozlišujeme dotace na 

účelové a neúčelové a na běžné a kapitálové. Účelová dotace je poskytnuta pouze na 

předem schválený účel, což sebou přináší i povinnost pro příjemce prokázat, jak 

s peněžními prostředky naložil. Běžné dotace neboli neinvestiční se používají na krytí 

pravidelně se opakující potřeby příjemce a dotace kapitálové ( investiční) jsou 

poskytovány na financování konkrétních investičních akcí. 

2.4.2 Výdaje obce 

Výdaje obcí jsou upraveny v § 9 zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Výčet výdajů zde uvedený není, stejně jako u příjmů, taxativní, a to z důvodu, že 

v odst. 1 písm. i) se uvádí „a jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů 

a příspěvků na sociální nebo jiné humanitní účely“.  
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Výdaje jsou tak tvořeny: 

a) závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony, 

b) výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje 

spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, 

c) výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena 

zákonem, 

d) závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím 

hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim 

přistoupila, 

e) závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími 

subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost, 

f) úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, 

g) výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících 

jejich vlastníkům, 

h) výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na 

podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec, 

i) jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků 

na sociální nebo jiné humanitární účely. 

Kromě výše uvedených výdajů v písm. a) – i) zákon mezi výdaje obcí považuje i 

splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných výpomocí a také splátky jistin vlastních 

dluhopisů jejich vlastníků, a to i přes to, že platná rozpočtová skladba řadí tyto výdaje do 

třídy financování. Jsou to tedy splátky dříve využitých návratných zdrojů financování, 

které byly obcí využity na krytí výše uvedených výdajů. 

Platná rozpočtová skladba v druhovém třídění člení výdaje pouze na dvě třídy, na 

běžné a kapitálové. Běžné výdaje jsou ty, které se každoročně, pravidelně opakují, a taktéž 

se často označují jako výdaje neinvestiční nebo také provozní. Kapitálové neboli investiční 

výdaje jsou naopak ty výdaje, které jsou jedinečné, jednorázové a neopakující se 

každoročně. Tyto kapitálové výdaje jsou často pro svou finanční náročnost financovány 

prostřednictvím půjček a jiných forem návratných zdrojů financování, jejíž splácení se 

v daném roce a následujících letech promítá v druhové třídě 8 rozpočtové skladby.   
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3 Daňové příjmy obcí 

Daňové příjmy obcí, jak už jsem uvedla v předcházející kapitole, jsou největším 

příjmem do rozpočtu obce. Jsou tvořeny jednak daňovými příjmy v užším smyslu, tak i 

místními poplatky, správními poplatky a poplatky v oblasti životního prostředí. Toto 

členění vyplývá z platné rozpočtové skladby. 

Co se skrývá pod pojmem daň? Legální definici pojmu v našem právním řádu 

nenajdeme, pouze zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, používá termín daň ve 

svém textu jako legislativní zkratku pro jednotné označení pro daně (tedy v užším smyslu), 

poplatky, zálohy na příjmy z daní a poplatků a odvody za porušení rozpočtové kázně. 

V odborných publikacích a učebnicích finančního či daňového práva autoři uvádí řadu 

definic pojmu daň, které se od sebe liší pouze v závislosti v jaké době byla příslušná 

literatura sepsána.  

Pokud se vrátíme do doby 1. republiky, tak podle Engliše27 je daň příspěvek pro 

subsidiární úhradu veřejné správy podle únosnosti poplatníků nebo podle Funka28 je daň 

v objektivním smyslu právní normou vytčené a vymezené oprávnění tělesa veřejného na 

určité plnění. Dále zde uvádí, že ani právo v době 1. republiky ani v zákonodárství 

bývalého Rakouska- Uherska nebyla definice daně zákonem stanovena. Stejně se 

s pojmem daň vypořádává i Slovník veřejného práva československého, který uvádí důvod 

neexistence jednotné definice, a to že existuje celá řada různých daní a že daň neměla ve 

všech dobách historického vývoje stejný ráz. Proto slovník29 dělí daně v pojetí užším a 

širším. V pojetí širším se daní rozumí jednak poplatky (dávky ukládané jako úplata za 

zvláštní činnost zařízení veřejných jednotlivcem vyvolanou), tak i daně v užším smyslu 

(dávky na krytí veřejné potřeby bez ohledu na to, zda a jakou měrou se veřejné zařízení 

používají). 

V současnosti je daň u všech autorů definována jako povinná, nenávratná, zákonem 

určená platba do veřejného rozpočtu. Je to neúčelová, neekvivalentní platba, která se 

                                                 
27 Engliš, K.: Finanční věda, tiskárna Polygrafie v Brně, 1929, str. 82 
28 Funk, V.: Naše berné právo, část všeobecná, tiskárna Tyrus Praha-Smíchov, str. 36  
29 Hácha, E. a kol.: Slovník veřejného práva československého, svazek I., nakladatelství Polygrafie- Rudolf 
M. Rohrer - Brno, 1929, str. 194-195 
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většinou pravidelně opakuje v zákonem daných časových intervalech, či při splnění 

zákonem stanovených podmínek se platí jednorázově30. 

3.1 Rozpočtové určení daní 

Daně v užším pojetí jsou stanoveny zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení výnosů některým územním samosprávným celkům a některým státním fondům 

(dále jen zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

vešel v účinnost 1. ledna 2001 a nahradil do té doby platný zákon č. 576/1990 Sb., o 

pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí ČR. 

Nový zákon stanovil procentní podíly, kterými se obce, kraje a Státní fond dopravní 

infrastruktury podílí na celorepublikovém výnosu daní a tento podíl obcím přiznal nejen 

z daně z příjmu fyzických a právnických osob a z daně z nemovitosti, ale nově i z daně 

z přidané hodnoty.  

Zákon o rozpočtovém určení daní byl dosud pětkrát novelizován a právě poslední 

novela č. 337/2007 Sb., má pro rozpočty obcí zásadní význam (viz dále). 

Podíly obcí na jednotlivých daních je určen v § 4 zákona o rozpočtovém určení daní 

takto:  

a) výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se 

nemovitost nachází, 

b) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, 

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

příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné 

zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, 

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

příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou 

výnosů uvedených pod písmenem c), 

e) podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) 

z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d). 
                                                 
30 blíže např. viz. Kubátová, K.: Daňová teorie a politika, nakladatelství ASPI, a. s., 2006, 4. vydání, str. 16 
    a Urbášová, D.: Daňové právo – obecné otázky, vydala Univerzita Palackého v Olomouci, 1998, 1. vydání, 
str. 8 
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f) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických 

osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a), 

g) 30 % z výnosu záloh31 na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území 

obce bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a 

dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických 

osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího 

období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané 

srážkou podle zvláštní sazby32 a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze 

závislé činnosti a z funkčních požitků33 srážených a odváděných plátcem 

daně. Bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu 

fyzické osoby, 

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

obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby, 

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

fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné 

zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů 

fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby. 

Do letošního roku se výnos těchto daní mezi obce rozděloval podle jiného kritéria, 

a to dle tzv. přepočteného počtu obyvatel, tedy podle počtu obyvatel a velikostního 

koeficientu obce, který byl stanoven v zákoně o rozpočtovém určení daní v příloze č. 2. 

Procento, kterým se jednotlivá obec podílela na sdílených daních zveřejňovalo 

Ministerstvo financí v dohodě s Českým statistickým úřadem vyhláškou, která se vydávala 

vždy s účinností od 1. září běžného roku. Procento každé obce se rovnalo poměru násobku 

počtu obyvatel obce podle bilance počtu obyvatel České republiky k 1. lednu a koeficientu 

velikostní kategorie obce k součtu těchto násobků všech obcí v České republice.  

Od 1. ledna 2008 je v  účinnosti  novela  zákona o rozpočtovém určení daní            

č. 337/2007 Sb., která výše popsaný systém přerozdělování finančních prostředků změnila. 

Byla zavedena nová tři kritéria, která by měla přispět k lepšímu přerozdělení finančních 

prostředků z výnosu sdílených daní mezi obce. Procento, kterým se obec podílí na části 

                                                 
31 § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
32 § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
33 § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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celostátního hrubého výnosu daní se vypočítá jako součet :  

 1. kritérium: poměru celkové výměry katastrálních území obce k celkové 

výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a 

násobeného koeficientem 0,03, 

 2. kritérium: poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, 

vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, 

 3. kritérium: poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec 

pomocí koeficientů postupných přechodů, k součtu násobků postupných 

přechodů vypočtených za ostatní obce, vyjádřeného v procentech a 

násobeného koeficientem 0,94 a dále násobeného celkovým procentem, 

kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podílejí „ostatní 

obce“34. 

Zákon tedy i nadále používá k výpočtu procentního podílu počet obyvatel dané 

obce, ale současně přidal i další dvě nová kritéria. Bere totiž v úvahu i rozlohu dané obce a 

zavedením tzv. postupných přechodů a násobků postupných přechodů (viz. příloha č. 2 

k zákonu o rozpočtových pravidlech, zde viz tab. č. 1) odstranil ostře vymezené velikostní 

kategorie obcí. I nadále Ministerstvo financí každoročně vydává, v dohodě s Českým 

statistickým úřadem a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, vyhlášku účinnou 

od 1. září běžného roku, ve které je vypočítaný procentní podíl každé obce na sdílených 

daních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Legislativní zkratka pro města: Praha, Plzeň, Ostrava a Brno. 
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Tabulka č. 1: Koeficienty postupných přechodů a násobky postupných přechodů 
 

Obce s počtem obyvatel  
od – do obyvatel 

Koeficienty postupných
přechodů 

Násobek postupných  přechodů  
 

0 – 300 1,0000 1,0000 x počet obyvatel obce 

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

5001 – 30 000 
 1,3872 

5 300,8+1,3872 x počet obyvatel 
z počtu obyvatel obce přesahujících 
5 000 

30 001 – a více 
 
 

1,7629 
39 980,8 +1,7629 x počet obyvatel 
z počtu obyvatel obce přesahujících 
30 000 

Zdroj: Zákon o rozpočtovém určení daní 
 

Myslím si, že systém s nově nastavenými kritérii pro rozdělování finančních 

prostředků mezi jednotlivé obce vyřešil problémy, které se staly již od počátku účinnosti 

zákona o rozpočtovém určení daní terčem kritiky, a to jak ze strany obcí, tak i odborné 

veřejnosti. Domnívám se totiž, že snížením počtu velikostních kategorií obcí na pouhé 

čtyři a zavedení postupných přechodů mezi skupinami sníží dřívější skokové nárůsty 

obecních příjmů při přechodu z jedné velikostní kategorie do druhé a že obce již nebudou 

nuceny „nakupovat“ obyvatele, aby dosáhly na vyšší finanční prostředky.   

V následující subkapitole se budu podrobněji věnovat navrhovaným změnám 

v zákoně o rozpočtovém určení daní v roce 2007 a 2008. 

3.1.1 Změny v rozpočtovém určení daní v roce 2007/2008 

Odborná veřejnost, zástupci měst, obcí a krajů a někteří poslanci a senátoři 

v posledních letech neustále kritizovali systém rozpočtového určení daní, které obcím a 

krajům nezajišťoval finanční soběstačnost a diskriminačním způsobem rozděloval daňové 

výnosy mezi obce podle jejich zařazení do velikostní kategorie obcí. Tlak těchto kritiků byl 

tak silný, že vyústil ve vypracování několika návrhů změn zákona o rozpočtovém určení 

daní, ale pouze jedna prošla s úspěchem celým legislativním procesem. 
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První návrh35 (sněmovní tisk č. 210) změny zákona o rozpočtovém určení daní byl 

podán v květnu roku 2007 opozičními poslanci (Martínek, Sobotka, Smýkal, Orgoníková) 

a jejím hlavním cílem bylo posílení finanční soběstačnosti obcí. Návrh počítal se změnou 

ve výši podílu obcí na sdílených daních z 20,59 % na 21 %, nárůst z 1,5 % na 3 % u podílu 

z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a 

funkčních požitků odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmu a nově zaváděl 

podíl na celostátním hrubém výnosu daně spotřební (3 %). 

Poslanecký návrh byl vládě předložen k vyjádření dne 11. června 2007. Vláda 

s návrhem vyjádřila nesouhlas36 a ve svém stanovisku uvedla, že navrhované změny by 

měly negativní vliv na státní rozpočet a nevedly by přitom k naplnění cílů stanovených 

v návrhu. Poslanecká sněmovna na své schůzi dne 25. září 2007 opoziční návrh  zamítla37 

hned v 1. čtení.  

Tento poslanecký návrh jako jediný nově přišel s myšlenkou zavedení podílu obcí 

na výnosech z daní spotřebních. Z mého pohledu se jedná o přínosný návrh z toho důvodu, 

že spotřební daně patří také mezi velice výnosné a případný podíl obcí na výnosu z těchto 

daní by významně přispěl k větší samostatnosti obecních rozpočtů. 

Také Netolický se ve svém článku38 v časopise Obec a finance zamýšlí nad 

možným začleněním spotřebních daní mezi daně sdílené. Uvádí zde i názorný příklad, 

v čem spočívají výhody zavedení podílu obcí na spotřebních daních. V případě změny 

daňových zákonů (např. snížení výnosů z daně z příjmů fyzických osob) by nedošlo 

k výraznému výpadku v obecních příjmech, protože by byly právě kompenzovány 

nárůstem příjmů ze spotřebních daní.   

Druhý návrh změny zákona o rozpočtovém určení daní byl z dílny vládní koalice a 

měl dvě části. První se týkala krajů a druhá obcí. 

                                                 
35 Návrh novely v plném znění, přístup z internetu 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=210&CT1=0, staženo dne 11.8.2008 
36Stanovisko vlády, přístup z internetu http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=11016, staženo dne 
11.8.2008 
37 Usnesení Poslanecké sněmovny č. 396, přístup z internetu 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&v=US&ct=396, staženo dne 11.8.2008 
38Netolický, M.: Zařadíme spotřební daně do systému výnosů RUD uzemním celkům?, Obce a finance, 4, 
2007, roč. 12, [ online], dostupné z http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6290097, staženo dne 4.9.2008 
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Navrhovaná změna týkající se krajů39 (sněmovní tisk č. 320) byla sněmovnou na 

její 22. schůzi dne 24. října 2007 v 1. čtení zamítnuta40. Návrh obsahoval jednak změny 

v podílu na celostátním hrubém výnosu daní, a to nárůst z 8,92 % na 14,13 %, ale i změny 

v procentech, kterými se jednotlivé kraje podílí na procentní části celostátního hrubého 

výnosu daně. 

S druhou částí navrhovaných změn41 (sněmovní tisk č. 319) vláda v poslanecké 

sněmovně uspěla. Její návrh byl přijat beze změn, i když v průběhu legislativního procesu 

byly podány řady pozměňovacích návrhů. Touto změnou došlo k navýšení podílu na 

sdílených daních na 21,4 % a ke změně kritéria pro rozdělení podílu mezi jednotlivé obce 

(viz. předchozí subkapitola). 

V souvislosti s těmito změnami musím též zmínit, že v loňském roce byl u 

Ústavního soudu podán návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní týkající 

se rozdělování daní mezi jednotlivé obce. Konkrétně šlo o § 4 odst. 2 a přílohu č. 2 zákona 

o rozpočtovém určení daní. Po prozkoumání návrhu Ústavní soud došel k závěru,  že 

napadená ustanovení zákona o rozpočtovém určení daní nejsou diskriminační, že nejsou 

v rozporu s Ústavou ani Listinou, a návrh zamítl. V odůvodnění Ústavní soud uvedl, že 

rovnost (rovnost všech velikostí obcí) je pojem relativní a rozdělení obcí podle velikosti do 

jednotlivých kategorií by bylo diskriminační pouze  v případě, kdyby rovnost byla 

porušena na úrovni „stejně velkých“ obcí. Dále se Ústavní soud ztotožnil s názorem 

Ministerstva financí ČR: „že rozsah činností, které obce zajišťují, se do značné míry liší 

právě v závislosti na jejich velikosti. Větší obce se stávají přirozenými spádovými centry 

života a z toho pak vyplývají i určité požadavky na jejich infrastrukturu a na zajištění jejich 

provozu. Tuto infrastrukturu přitom využívají i obyvatelé menších obcí“.42  

 

                                                 
39 Návrh novely zákona v plném znění, přístup z internetu 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=320&CT1=0, staženo dne 11.8.2008 
40 Usnesení Poslanecké sněmovny č. 444, přístup z internetu 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&v=US&ct=444, staženo dne 11.8.2008 
41 Návrh novely zákona v plném znění, přístup z internetu 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=319&CT1=0, staženo dne 11.8.2008 
42 Nález Ústavního soudu, PL US 50/06, přístup z internetu 
http://www.concourt.cz/scripts/detail.php?id=560, staženo dne 4. 9. 2008 
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3.2 Sdílené a svěřené daně 

Jak už jsem uvedla v předchozích kapitolách, daňové příjmy se rozdělují do 

veřejných rozpočtů podle pravidel stanovených v zákoně o rozpočtovém určení daní. Podle 

toho, do kterého rozpočtu plyne výnos z jednotlivých daní, rozlišuje teorie daně sdílené a 

daně svěřené. 

Daň sdílená je taková, jejíž celostátní hrubý výnos je příjmem více úrovní rozpočtů 

a jednotlivé podíly, kterými se daný rozpočet podílí na celostátním hrubém výnosu, jsou 

stanoveny zákonem. V České republice je daní sdílenou daň z příjmu fyzických osob, daň 

z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty. 

Na druhé straně daň svěřená neboli výlučná či rozpočtově určená je taková daň, 

jejíž celostátní hrubý výnos plyne pouze do jednoho zákonem určeného rozpočtu, a daný 

subjekt, kterému je takto daň svěřena, má zároveň tzv. daňovou pravomoc. Daňová 

pravomoc je právo daného subjektu uvalovat daně a stanovovat náležitosti daní jako např. 

předmět daně, sazby daně, způsob výpočtu daně, osvobození od daně, atd. V České 

republice má toto výsadní postavení stát. Kraje tuto pravomoc nemají v žádném případě. 

Obce daňovou pravomoc mají, ale výrazně omezenou, a to pouze u daně z nemovitosti.  

Domnívám se, že pro zvýšení finanční soběstačnosti obcí by bylo dobré se zamyslet 

nad možností rozšíření počtu svěřených daní. Svěřené daně mají totiž tu výhodu, že obec 

pří jejich  stanovování a výběru může lépe zohledňovat místní specifické podmínky a také 

takto vybrané finanční prostředky nutí obec k zodpovědnějšímu nakládání s nimi. Proto 

kromě dnes jediné existující daně z nemovitosti bych do systému svěřených daní přidala 

tzv. místní daně, které u nás v současnosti nejsou zavedeny ( k tématu viz. kap. 3.3 Místní 

poplatky). 

Protože mým cílem není podrobný popis konstrukcí jednotlivých daní a protože 

většina daňových příjmů je obcím stanovena pevně zákonem, budu se v následujících 

subkapitolách věnovat pouze těm daním, které obce mohou ovlivnit jen nepřímo jinými 

aktivitami, které následně vedou k nárůstu jejich příjmů. Bude to tedy  

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

fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné 

zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů 
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fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby. 

 30 %  z daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 

rozdělované v závislosti na bydlišti podnikatele 

 daň z nemovitosti 

3.2.1 Daň z příjmů fyzických osob  

Daň z příjmů fyzických osob je upravena v zákoně o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, a to v části první a třetí zvané společná ustanovení. Tato daň 

je obcím jakožto příjem rozpočtu stanovena již zmiňovaným zákonem č. 324/2000 Sb., o 

rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, v § 4 odst. 1.  

Poplatníkem této daně je fyzická osoba a podle předmětu daně rozlišujeme 

jednotlivé druhy této daně neboli tzv. dílčí základy daně, které jsou:  

 příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků 

 příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

 příjmy z kapitálového majetku 

 příjmy z pronájmu 

 a ostatní příjmy. 

Pouze u dvou těchto příjmů může obec svým jednáním ovlivnit alespoň nepřímo 

výši svého příjmu v rozpočtu. Jedná se o příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků a 

příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (oboje dle § 4 odst. 1 písm. g a i). 

Bylo to vlastně cílem státu přimět obce k určité aktivitě a motivovat je k větší 

podpoře podnikání a zvyšování zaměstnanosti na svém území, a to i přes to, že touto 

změnou došlo k porušení principu solidarity mezi obcemi a v určité části nahrazení 

principem zásluhovosti. 

První možnost ovlivnit svůj příjem byla obcím dána při schválení zákona č. 

243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, v podobě § 4 odst. 

1 písm. g), kde se říká, že příjem obce je tvořen 30 % z hrubého výnosu z daně z příjmů ze 

samostatné výdělečné činnosti alokované dle bydliště podnikatele – fyzické osoby. Druhá 

možnost byla zavedena o rok později (v účinnost vešla v roce 2002) na základě novely 
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zákona o rozpočtovém určení daní č. 483/2001 Sb., která měla posílit motivační prvek 

v zákoně. Obcím se touto novelou rozšířily daňové příjmy o položku 1,5 % hrubého 

výnosu z daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků. 

Je však otázkou, do jaké míry tyto motivační prvky přispěly k větší aktivitě obcí a 

do jaké míry došlo k narušení míry solidarity a participace mezi obcemi. Je totiž zřejmé, že 

tento systém více vyhovuje velkým městům, jako např. Praze, Brnu, Ostravě atd., kde se 

soustřeďuje nejvíce firem v České republice, na rozdíl od menších obcí, které nemají „co 

nabídnout“, a to přes veškeré své úsilí. Je to dáno i probíhajícím procesem tzv. 

suburbanizace43, který ač dříve v obcích vítaný, dnes přináší celou řadu nevýhod (vyšší 

dopravní zátěž, vyšší náklady na údržbu atd.)44. 

 Hlavním problémem však je, že většina nových obyvatel si nepřehlašuje svá trvalá 

bydliště do nové obce, ale ponechávají si svá původní bydliště. Tímto jednáním „ochuzují“ 

obec o část daňových příjmů, které nadále plynou do původního místa trvalého bydliště. 

Důvodem, proč tak lidé činí, jsou hlavně administrativní náklady spojené se změnou 

trvalého bydliště (adresy), nezanedbatelným důvodem pak často bývá i původní prestižní 

adresa např. v centru města.   

3.2.2 Daň z příjmu právnické osoby  

Daň z příjmu právnických osob je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v části druhé a třetí. 

Podle zákona o rozpočtovém určení daní obci náleží ve 100 % výnos z daně 

z příjmu právnické osoby, kdy je poplatníkem sama obec s výjimkou daně vybírané 

srážkou podle zvláštní sazby (§ 4 odst. 1 písm. h) a také 21,4 % hrubého výnosu z daně 

z příjmu právnické osoby s výjimkou výnosů uvedených v písm. h a v § 3 odst. 1 písm. a.  

Daň z příjmu právnických osob placená obcí je celá jejím příjmem a z toho důvodu 

je také obec fyzicky neodvádí správci daně, pouze vypracuje daňové přiznání ve 

stanoveném termínu. Součástí tohoto daňového příjmu však podle zákona o rozpočtovém 

určení daní (§ 8) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou  nebo dodatečně vyměřenou 

                                                 
43 Proces přílivu obyvatel z jádrových oblastí velkých měst do jejich zázemí, také tzv. satelitní městečka. 
44 Blíže viz. Macešková, M. - Ouředníček, M.: Dopad suburbanizace na daňové příjmy obcí, Obce a finance, 
1, 2008, roč. 13, [ online], dostupné z http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6318414, staženo dne 4.9.2008 
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obci správcem daně, daní obci přiznanou nebo dodatečně přiznanou a také příslušenství. 

To vše je příjmem státního rozpočtu. 

3.2.3 Daň z nemovitosti 

Daň z nemovitosti je daní majetkovou, která zdaňuje majetek v klidu. Je upravena 

v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů. Je to jediná 

daň, u které má obec částečnou daňovou pravomoc, kterou může ovlivnit příjem svého 

rozpočtu. Je to daň svěřená (viz. výše), protože celý její výnos je příjmem té obce, v jejímž 

katastrálním území se nemovitost nachází (§ 4 odst. 1 písm. a zákona o rozpočtovém 

určení daní). 

Daň z nemovitosti je jedna z nejstarších vybíraných daní, a to téměř ve všech 

zemích. I u nás za 1. republiky, stát zdaňoval pozemky a stavby ale ne v rámci jednoho 

zákona, jako je tomu dnes, ale existovaly daně dvě, daň pozemková a daň domovní45.  

I když celý výnos z těchto daní nebyl příjmem obecních rozpočtů, měly obce 

možnost na základě zákona č. 77/1927 Sb., o nové úpravě finančního hospodářství svazků 

územní samosprávy, k těmto daním stanovit tzv. přirážky. Např. pro obce v roce 1931 

maximálně možná přirážka činila 250 % a pro rok 1936 byla stanovena na 350 %. Dnes 

obce možnost stanovení přirážek nemají, ale hodně se tomuto principu blíží možnost 

navyšování koeficientu a zavedení tzv. místního koeficientu (viz. níže). 

Obce také mohly vybírat řadu dávek k dani pozemkové a domovní a navýšit tak 

svůj rozpočet. K dani pozemkové uvalovaly např. dávku na melioraci či dávku pro vodní 

družstva. U daně domovní se vybíraly dávky z nájemného, činžovní groš nebo dávky 

s bydlením spojené, jako dávka za připojení k soustavě stokové, stočné, za připojení na 

vodovod či připojení k síti plynovodné, elektrické a dálkového topení. Všechny jmenované 

dávky jsou platbou za poskytovanou službu, které v dnešní době poskytuje jiný subjekt než 

obec, proto tyto dávky obec v současnosti nemá možnost vybírat46. 

Daň z nemovitosti, jak už jsem uvedla, se skládá ze dvou daní. Jako první zákon o 

dani z nemovitosti upravuje daň z pozemků, a to v části první v § 2 – 6, kde nalezneme 

všechna náležitosti této daně. Předmětem daně jsou dle § 2 odst. 1 pozemky na území 

                                                 
45 Drachovský, J.: Finanční věda, tiskárna Tyrus Praha-Smíchov, 1934, str. 113 - 119 
46 viz. tamtéž 
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České republiky vedené v katastru nemovitosti. Zákon o katastru nemovitosti47 v § 2 

specifikuje, co je předmětem evidence katastru. Jsou to pozemky v podobě parcel, 

geometricky a polohově určené (§ 3 písm. a) a členěné podle druhu na zemědělské 

pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocné sady, trvale travní porosty), lesní 

pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy (§2 odst. 3). Odst. 2 

obsahuje taxativní výčet pozemků, které nejsou předmětem daně z pozemků. 

Poplatníkem daně z pozemků (§ 3) je ve většině případů vlastník pozemku, zákon 

však uvádí i další možné poplatníky. U pozemků ve vlastnictví státu je to organizační 

složka státu či státní organizace, právnická osoba, která má právo trvalého hospodaření. U 

pozemků pronajatých je to nájemce, v případě že se jedná o pozemky evidované v katastru 

nemovitosti zjednodušených způsobem, nebo jsou zpravované Pozemkovým fondem ČR a 

Správou státních hmotných rezerv či jsou převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na 

Ministerstvo financí. Osvobození od daně upravuje § 4. 

Další náležitostí daně z pozemků je základ daně upravený v § 5. Pro jednotlivé 

druhy pozemků je základ daně odlišný. U zemědělských pozemků je to cena půdy zjištěná 

násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy za 1 m2, která je 

stanovena ve vyhlášce Ministerstva zemědělství48. U pozemků hospodářských lesů a 

rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je základem daně cena pozemku 

zjištěná dle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo je základem 

daně součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč. U ostatních pozemků je to 

skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období. 

Poslední náležitostí daně je sazba daně upravená v § 6, a to jako sazba pevně 

stanovená nebo poměrně lineární. Tyto základní sazby se pak dále násobí koeficientem 

v rozmezí 1 – 4,5 podle počtu obyvatel dané obce. Výjimkou jsou zde města Františkovy 

Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně a Poděbrady, kterým zákon přiznává koeficient 3,5 

bez ohledu na počet obyvatel a také Praha, která má jako jediné město, zákonem daný 

koeficient v hodnotě 4,5. Obec může také využít své daňové pravomoci a stanovený 

koeficient změnit obecně závaznou vyhláškou, a to zvýšit o 1 kategorii nebo snížit o až o 3 

kategorie. Praha může koeficient navýšit na 5.  

                                                 
47 zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
48 Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s 
přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin 
odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek. 
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Druhá část (§ 7 – 11) zákona o dani z nemovitosti upravuje daň ze staveb. 

Předmětem této daně jsou stavby na území České republiky, pro které musí být vydán 

kolaudační souhlas, stavby užívané nebo podle dříve vydaných právních předpisů 

dokončené. Dále jsou předmětem byty a nebytové prostory včetně podílů na společných 

částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitosti. V § 7 odst. 2 a 3 je uveden 

výčet staveb, které nejsou předmětem daně ze staveb. Jsou to např. stavby přehrad, stavby, 

jimiž se upravuje vodní tok, stavby vodovodních řadů, stavby dálnic, silnic, místních 

komunikací, veřejných účelových komunikací, letecké stavby, stavby drah a na dráze atd. 

Poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového 

prostoru. Pokud je vlastníkem stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru stát, 

tak je poplatníkem organizační složka státu, státní organizace nebo právnická osoba, které 

bylo právo trvalého užívání změněno na výpůjčku. Poplatníkem může být i nájemce, a to 

za podmínek stanovených v zákoně (§ 8 odst. 4). Zákon také v § 9 velice široce upravuje 

osvobození od této daně. 

O základu daně hovoří §10. Podle něj je základem daně ze stavby výměra půdorysu 

nadzemní části stavby v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. U stavby bez svislé 

nosné konstrukce se půdorysem rozumí plocha ohraničená průmětem obvodu stavby 

dotýkající se povrchu přilehlého pozemku ve vodorovné rovině. U stavby se svislou 

nosnou konstrukcí se půdorysem rozumí průmět obvodového pláště stavby na pozemek. 

Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové 

plochy v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,20. 

Jako poslední náležitost daně zákon o dani z nemovitosti v § 11 upravuje sazbu 

daně. Je stanovena jako sazba pevná, a to v závislosti na druhu stavby, množství 

nadzemních podlaží a účelu jejího využití. Stejně jako u daně z pozemků se základní sazba 

daně násobí koeficientem, který je jednotlivým obcím přiřazen podle počtu obyvatel z 

posledního sčítání lidu v rozmezí od 1,0 do 3,5. I zde je koeficient stanoven odlišně pro 

města Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně a Poděbrady v hodnotě 3,5, pro 

Prahu v hodnotě 4,5 a zároveň obce mají možnost v rámci své daňové pravomoci zvýšit 

daný koeficient o 1 a snížit o 3 kategorie. 

Od 1. ledna 2008 mají obce možnost zvýšit příjem svého rozpočtu, a to díky 

posílení daňové pravomoci obcí, spočívající v zavedením tzv. místního koeficientu, 



 32

upraveného v § 12. Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na 

území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5 a tímto koeficientem 

poté vynásobí daňovou povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, 

samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory. Řada měst v České 

republice již této možnosti využila a v obecně závazné vyhlášce určila místní koeficient, 

např. město Hradec Králové stanovilo výši místního koeficientu v hodnotě 3. 

Místní koeficient se poprvé uplatní až od zdaňovacího období roku 2009 a již nyní 

vyvolává celou řadu otázek a negativních emocí.  

Osobně si myslím, že zavedení místního koeficientu a tím posílení daňové 

pravomoci obcí je krok správným směrem, ale jistě bude potřeba provést úpravu zákona 

v těch částech, které mohou vyvolávat pocit diskriminace či většího omezování pravomoci 

obcí.  

Při současné podobě zákona o dani z nemovitosti může obec místní koeficient 

zavést pouze plošně na všechny nemovitosti ve svém katastrálním území, což celou řadu 

obcí odradilo od využití této nové možnosti navýšení příjmů rozpočtu, protože se obávaly 

negativní reakce ze strany svých občanů. Určitě by bylo vhodné dát obcím možnost 

stanovovat místní koeficient odlišně např. podle druhu staveb. 

Místní koeficient také naráží na zákonem zavedené osvobození novostaveb od daně 

po dobu 15 let ( podle § 9 odst. 1 písm. g) a podle názoru veřejnosti tak vytváří z daně 

z nemovitosti daň nespravedlivou49. Osvobození bylo zákonem zavedeno na počátku 90. 

let jako motivační prvek na podporu bytové výstavby a podle některých názorů 

v současnosti již nemá v zákoně opodstatnění. V souvislosti s místním koeficientem prý 

vytváří nerovné postavení mezi poplatníky. Osobně si však myslím, že určitý druh 

osvobození pro novostavby by měl v zákoně zůstat, protože samotné pořízení nemovitosti 

z peněz již několikrát zdaněných nebo splácení hypoték je zvláště pro mladé rodiny 

finančně náročné. Proto bych osvobození v zákoně ponechala i nadále jako určitý 

motivační prvek ale ne k podpoře výstavby, ale k podpoře mladých rodin.     

                                                 
49 K tématu Kypetová, J.: Proč stále 15 let osvobození pro nové domy?, dostupné z 
http://www.obecnifinance.cz/clanek/proc-stale-15-let-osvobozeni-pro-nove-domy/, staženo dne 4.9.2008 a 
dále Kypetová, J.: Konec osvobození novostaveb?, dostupní z http://www.obecnifinance.cz/clanek/konec-
osvobozeni-novostaveb/, staženo dne 4.9.2008 
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3.3  Místní poplatky 

Daňové příjmy obcí obsahují podle rozpočtové skladby další druh příjmu, jímž jsou 

místní poplatky. Definici pojmu poplatek uvedu až v následující kapitole, protože místní 

poplatky nejsou poplatkem v pravém slova smyslu. Nesplňují totiž všechny pojmové znaky 

poplatků a spíše bychom je mohli zařadit mezi daně než mezi poplatky. Důvodem je fakt, 

že některé platby vybírané na základě zákona o místních poplatcích jsou platbami 

opakujícími a v řadě případů poplatník neobdrží žádné protiplnění ze strany samosprávy. 

To, že se jedná fakticky o daně, naznačují i snahy Vlády České republiky v podobě 

řady návrhů nového zákona o místních daních, který měl zákon o místních poplatcích 

nahradit. Dva vládní návrhy50 byly podány ve třetím volebním období Poslanecké 

sněmovny v letech 1998 - 2002, ale oba návrhy nebyly přijaty, druhý z nich došel až do 

třetího čtení. Nově zavedené místní daně by byly odvozeny od stávajících místních 

poplatků a zaváděly by také úplně nové daně, do této doby ještě nevybírané. Např. daň 

infrastrukturní či daň z reklamy.  

V současné době platný zákon, který upravuje problematiku místních poplatků, je 

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 

v paragrafu jedna obsahuje taxativní výčet možných místních poplatků, které obce mohou 

na svém území vybírat. Jsou to: 

 poplatek ze psů, 

 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

 poplatek za užívání veřejného prostranství, 

 poplatek ze vstupného, 

 poplatek z ubytovací kapacity, 

 poplatek za povolaní k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a 

částí měst, 

 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, 

                                                 
50 Vládní návrh zákona o místních daních, 3. volební období, sněmovní tisk č. 375, přístup z internetu 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=375&CT1=0, staženo dne 19.8.2008 
a vládní návrh zákona o místních daních, 3. volební období, sněmovní tisk č. 582, přístup z internetu 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=582&CT1=0, staženo dne 19.8.2008 
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 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

 poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na 

stavbu vodovodu nebo kanalizace. 

V období 1. republiky byl systém financování obcí odlišný od toho dnešního a výše 

vyjmenované poplatky  obce ve formě místního poplatku nevybíraly, spíše jim bylo 

umožněno vybírat celou řadu dávek, které dnes mají uhrazovací funkci za využití určité 

služby odlišnému subjektu než je obec. Některé z dávek jsou dnes místním poplatkem jako 

např. dříve stanovená dávka ze psů je dnes místním poplatkem – poplatkem ze psů či 

dávka za využití obecního statku, dnes poplatek za využívání veřejného prostranství51. 

Místní poplatky jsou fakultativním příjmem rozpočtu obce a jejich stanovení spadá 

do samostatné působnosti obce. Je proto na voleném zastupitelstvu každé obce, zda 

rozhodne o zavedení a vybírání místního poplatku a kterého. Ze zákona vyplývá, konkrétně 

z § 14, že obce mohou v obecně závazné vyhlášce upravit podrobnosti vybírání poplatků a 

jednotlivé náležitosti místního poplatku. Tedy stanovit sazbu poplatku, ohlašovací 

povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a osvobození od 

poplatků.  

Veškerý výnos ze stanovených místních poplatků je příjmem dané obce, ale 

můžeme říci, že mají pouze doplňkový charakter a v roce 2006 tvořily jen 2,5 % celkových 

příjmů či necelých 5 % daňových příjmů obcí52. 

Po seznámení s několika studiemi53 zabývajícími se významem jednotlivých 

poplatků jsem dospěla k závěru, že ne všechny místní poplatky jsou pro obce zdrojem 

finančních prostředků. Podle zjištěných údajů se téměř ve všech obcích vybírá poplatek ze 

psů a poplatek za likvidaci komunálního odpadu. Na druhé straně poplatek za zhodnocení 

stavebního pozemku, za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity nenašel u 

obcí dosud téměř žádné využití. Domnívám se proto, že by se zákonodárci měli zamyslet 

                                                 
51 Drachovský, J.: Finanční věda, tiskárna Tyrus Praha-Smíchov, 1934, str. 138, 105 
a Marková, H.: Finance obcí, měst a krajů, nakladatelství Orac, s.r.o., 2000, 1. vydání, str. 15 
52 Kypetová, J.: Jak významné jsou místní poplatky?, dostupné z http://www.obecnifinance.cz/clanek/jak-
vyznamne-jsou-mistni-poplatky/, staženo dne 4.9.2008 
53 viz. tamtéž a dále Binek, J. – Pavlasová, I. – Kadečka, S. – GaREP, spol s.r.o.: Místní poplatky -- možnosti 
a realita, 2, 2008, roč. 13, [ online], dostupné z http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6325369, staženo dne 
4.9.2008 
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nad smyslem a využitím některých poplatků a pokusit se zavést nové místní poplatky, které 

by lépe obcím vyhovovaly. 

3.3.1 Poplatek ze psů54 

Poplatek ze psů je klasickým poplatkem, který se vybíral už od 1. republiky, i když 

v jiné formě. Hlavní funkcí tohoto poplatku je funkce regulační, neboť zavedení poplatku 

má za cíl ovlivnit množství psů v obci. Dále je to funkce uhrazovací, kdy obec získává 

určitý příspěvek na udržování čistoty v obci. 

Poplatníkem poplatku ze psů je držitel psa, kterým podle zákona může být fyzická 

osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo osoba právnická se sídlem na 

území České republiky, avšak osoba nevidomá, bezmocná55, osoba s těžkým zdravotním 

postižením a atd. (jakožto držitele) dle §2 odst. 2 je od poplatku osvobozena. Další osoby 

může obec osvobodit podle svého uvážení.  

Trvalý pobyt je upraven pro občany České republiky v zákoně č. 133/2000 Sb., o 

evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Paragraf 10 rozumí trvalým pobytem 

adresu pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má 

rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Protože trvalý pobyt mohou mít i cizinci, a to na 

základě § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, jsou taktéž poplatníky poplatku ze psů. 

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců a sazba činí nejvýše 1500 Kč za jednoho 

psa a kalendářní rok. V případě, že je držitelem psa osoba, která pobírá invalidní, starobní, 

vdovský či vdovecký a sirotčí důchod, činí sazba pouhých 200 Kč za kalendářní rok. 

Regulační funkce poplatku tkví v možnosti obce navýšit horní hranici sazby poplatku o 50 

%, tzn. na částku 2250 Kč za druhého a dalšího psa.  
   

                                                 
54 Paragraf 2, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
blíže publikace Jirásková, Z. – Šneberková, A.: Místní poplatky v praxi, nakladatelství RNDr. Ivana 
Hexnerová – Bova Polygon, 3. vydání, str. 21-25 
55 § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění 
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3.3.2 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt56 

Tento poplatek je upraven v § 3 zákona o místních poplatcích. Je povinně placen 

fyzickými osobami, které v lázeňském místě či v místě soustředěného turistického ruchu 

pobývají přechodně, za úplatu, za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží  jiný 

důvod svého pobytu. Z uvedeného vyplývá, že pokud se v daném místě osoba zdržuje 

bezplatně, přechodně u známých, nebude jejich pobyt předmětem tohoto poplatku, protože 

nenaplňuje všechny zákonné znaky. 

Od poplatku jsou podle odst. 2 například osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a 

osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných 

výhod podle zvláštního právního předpisu57 a jejich průvodci a dále osoby mladší 18 let a 

starší 70 let. 

Poplatek pro obec vybírá ubytovatel, a to buď fyzická osoba nebo právnická osoba, 

který je tedy plátcem poplatku a za poplatek ručí. Každý ubytovatel je také ze zákona 

povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které má zapisovat dobu ubytování, 

účel, pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v 

zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Tuto knihu musí 

ubytovatel uchovat po dobu 6 let od posledního provedeného zápisu. Sazba poplatku je 

stanovena na maximálně 15 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento 

dnem příchodu. Obec má však možnost stanovit sazbu tohoto poplatku odlišně, a to jako 

týdenní, měsíční nebo roční paušální částku. 

3.3.3 Poplatek za užívání veřejného prostranství58 

Tento poplatek byl vybírán již v době 1. republiky v podobě dávky za využití 

obecního statku. Dnes je poplatek za užívání veřejného prostranství upraven v § 4 zákona o 

místních poplatcích. Povinnost zaplatit poplatek mají jak osoby fyzické, tak i právnické za 

tzv. zvláštní užívání veřejného prostranství.  

                                                 
56 Jirásková, Z. – Šneberková, A.: Místní poplatky v praxi, nakladatelství RNDr. Ivana Hexnerová – Bova 
Polygon, 3. vydání, str. 26-29 a Marková H., : Finance obcí, měst a krajů, nakladatelství Orac, s.r.o., 2000, 1. 
vydání, str. 85 
57 § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
58 Jirásková, Z. – Šneberková, A.: Místní poplatky v praxi, nakladatelství RNDr. Ivana Hexnerová – Bova 
Polygon, 3. vydání, str. 29-34 
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Zvláštním užíváním zákon rozumí: „provádění výkopových prací, umístění 

dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění 

stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných 

atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto 

prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a 

televizních děl“. 

Pojem veřejného prostranství zákon o místních poplatcích nedefinuje, pouze uvádí 

odkaz na § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kde je 

pojem veřejné prostranství vymezeno jako: „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 

veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 

obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“. „V obecně závazné 

vyhlášce musí obec veřejné prostranství specifikovat velice přesně, a to aby byla zajištěna 

právní jistota všech subjektů, které veřejné prostranství chtějí využít“.59 

Ze zákona jsou od placení poplatku osvobozeny osoby zdravotně postižené, které 

využívají veřejného prostranství jako místa vyhrazeného pro trvalé parkování a dále 

pořadatelé programů s charitativním účelem. Sazba poplatku je stanovena až na 10 Kč za 

každý i započatý m2 veřejného prostranství a každý i započatý den. Zákon obcím 

umožňuje, aby sazbu zvýšily až desetinásobně v případě, že dané užívání veřejného 

prostranství slouží k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných 

atrakcí. 

3.3.4 Poplatek ze vstupného 

Obec je oprávněna vybírat poplatek ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní 

nebo reklamní akce. Protože dřívější úprava neobsahovala definici pojmu „vstupné“, 

nastávaly situace, kdy osoby povinné platit tento poplatek obcházely zákon a vyhýbaly se 

své povinnosti. Vstupným se tedy dle zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce 

zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. 

Osvobozeny jsou stejně jako v předchozím případě akce, jejichž výtěžek je určen 

na charitativní a veřejně prospěšný účel. Obec také může v obecně závazné vyhlášce určit i 

jiné akce, které budou od poplatku osvobozeny.  

                                                 
59 viz tamtéž, str. 33 
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Sazba poplatku ze vstupného je určena ve výši až 20 procent z úhrnné částky 

vybraného vstupného. Je však možné, aby obec po dohodě s poplatníkem stanovila výši 

poplatku jako paušální částku.  

3.3.5 Poplatek z ubytovací kapacity60 

Zákonné podmínky pro vybírání poplatku z ubytovací kapacity jsou upraveny v § 7 

zákona o místních poplatcích. Hlavním účelem a funkcí poplatku z ubytovací kapacity je 

získání příspěvku na zvýšené náklady, které obci vznikají v souvislosti s vyšším počtem 

návštěvníků v obci. Poplatek je vybírán v obcích v lázeňských místech nebo místech 

soustředěného turistického ruchu, a to z ubytovací kapacity v zařízeních určených 

k přechodnému ubytování a za úplatu. To, zda je obec lázeňským místem nebo místem 

soustředěného turistického ruchu, rozhodne zastupitelstvo obce tím, že vydá obecně 

závaznou vyhlášku, která tento poplatek zavede. 

Podle odst. 2 některé ubytovací kapacity poskytující úplatné přechodné ubytování, 

nepodléhají tomuto poplatku. Jsou to ubytovací kapacity v zařízeních sloužících pro 

přechodné ubytování studentů a žáků, v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků 

fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo 

hospodaření, ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako 

hotelová zařízení a ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním 

účelům. Z výše uvedeného také vyplývá, že poplatku nepodléhají stavby, které jsou určeny 

k bydlení nebo k individuální rekreaci, protože poplatek lze vybírat pouze u zařízení 

určených k přechodnému pobytu za úplatu. 

 Poplatníkem tohoto poplatku je tzv. ubytovatel, jímž je fyzická nebo právnická 

osoba, která přechodné ubytování poskytuje. Stejně jako u poplatku za lázeňský nebo 

rekreační pobyt musí ubytovatel vést evidenční knihu (§ 3 odst. 4), kde se kromě údaje o 

účelu pobytu zaznamenávají totožné údaje jako v případě vedení evidence pro účely 

lázeňského a rekreačního poplatku. Sazba je stanovena v maximální výši 4 Kč za každé 

využité lůžko a den. I zde se může obec s poplatníkem dohodnout na roční paušální částce. 

                                                 
60 Jirásková, Z. – Šneberková, A.: Místní poplatky v praxi, nakladatelství RNDr. Ivana Hexnerová – Bova 
Polygon, 3. vydání, str.36-38 
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3.3.6 Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do 
vybraných míst a částí měst61 

Hlavním účelem tohoto poplatku je snaha o omezení vjezdu motorových vozidel do 

určitých lokalit města, zpravidla do historického jádra, a snaha o ochranu životního 

prostředí. Předmětem poplatku je podle § 10 povolení k vjezdu s motorovým vozidlem62 

do vybraných částí měst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu 

s motorovým vozidlem do vybraných míst. Zákon opět nezapomíná na osvobození určité 

skupiny osob od tohoto poplatku (§10 odst. 1). Jsou to fyzické osoby mající trvalý pobyt 

nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a 

jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské 

činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci. 

Poplatek může obec stanovit až v hodnotě 20 Kč za den a i zde po dohodě 

s poplatníkem může být poplatek stanoven paušální částkou. 

3.3.7 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj63 

Předmětem poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj je každý povolený hrací 

přístroj. Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje a sazba poplatku činí na 

tři měsíce 1000 Kč až 5000 Kč. Více informací zákon o místních poplatcích neposkytuje, a 

proto je musíme hledat v jiných předpisech. 

Nejdůležitějším právním předpisem je zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Zde nalezneme odpovědi na otázky: kdo 

je provozovatelem a co je výherní hrací přístroj aj. 

Provozovatelem je podle zákona o loteriích jen právnická osoba se sídlem na území 

České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování. Tímto oprávněným 

orgánem (§ 18) je obecní úřad a krajský úřad, pokud by provozovatelem byla obec, a dále 

                                                 
61 Jirásková, Z. – Šneberková, A.: Místní poplatky v praxi, nakladatelství RNDr. Ivana Hexnerová – Bova 
Polygon, 3. vydání, str. 38-40 
62 dle § 2 písm. g zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, se motorovým vozidlem 
rozumí nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus 
63 Jirásková, Z. – Šneberková, A.: Místní poplatky v praxi, nakladatelství RNDr. Ivana Hexnerová – Bova 
Polygon, 3. vydání, str. 40-44 
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ministerstvo financí, je-li výherní hrací přístroj na českou měnu provozován v kasinu a u 

výherních hracích přístrojů na cizí měnu. 

Aby obec mohla začít vybírat místní poplatek za provozovaný výherní hrací 

přístroj, musí být splněny tyto náležitosti64: 

 pro konkrétní hrací přístroj musí být vydáno povolení k provozování 

výherních hracích přístrojů (viz. níže), 

 přístroj musí být umístěn na místě v povolení stanoveném, 

 a přístroj musí být uveden do provozu. 

Při nesplnění těchto podmínek obec poplatek vybírat nesmí. 

Pokud provozovatel výherního hracího přístroje nezískal povolení k provozování 

výherních hracích přístrojů, a i přesto takový přístroj provozuje, dopouští se trestního činu 

neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry podle § 118a zákona č. 

140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Pokud obec zjistí, že někdo 

provozuje výherní hrací přístroj bez povolení, tak může provozovateli uložit pokutu, a to 

na základě § 48 zákona o loteriích. 

3.3.8 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů65 

Tento poplatek je také jednou z plateb, které byly vybírány již od počátku 

samostatného Československého státu. V době 1. republiky patřila náhrada za odvážení 

smetí a popela mezi poplatky samosprávné a stejně jako v současnosti její hlavní účel 

spočíval v získání alespoň částečného finančního příspěvku na sběr a odstranění v obci 

vzniklých odpadů. 

V dnešní době může obec místo tohoto místního poplatku získat finanční 

prostředky i jiným způsobem, a to buď na základě smlouvy uzavřené s fyzickou osobou, 

nebo zavedením poplatku za komunální odpad. Tyto dvě možnosti lze obcí využít na 

základě § 17 odst. 5 a § 17a zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
                                                 
64 Jirásková, Z. – Šneberková, A.: Místní poplatky v praxi, nakladatelství RNDr. Ivana Hexnerová – Bova 
Polygon, 3. vydání, str. 41 
65 viz. tamtéž, str. 44-50 
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předpisů.  Obec však může stanovit na svém území pouze jeden způsob vybírání příspěvku 

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

odpadů, rozhodnutí je plně v kompetenci obce. Z hlediska rozpočtu však musím upozornit 

na fakt, že tyto dvě platby (poplatek placený na základě smlouvy a poplatek za komunální 

odpad) nejsou  dle druhového třídění rozpočtové skladby příjmem daňovým, ale musíme je 

zařadit do třídy druhé, a to nedaňové příjmy. 

Nezbytnou podmínkou pro vybírání místního poplatku je, podle § 17 odst. 2 zákona 

o odpadech, zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně 

systému nakládání se stavebním odpadem. Stanovuje se obecně závaznou vyhláškou obce 

a bez jejího vydání nelze místní poplatek vymáhat. 

Poplatníkem místního poplatku je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt66, a 

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 

ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Poplatníkem může být i 

společný zástupce (v případě placení poplatku za jednu domácnost) nebo vlastník či 

správce (v případě placení za rodinný nebo bytový dům). 

Příjemcem vybraných finančních prostředků z místního poplatku je ta obec, na 

jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt, nebo se na jejím území nachází stavba určená 

nebo sloužící k individuální rekreaci. Pokud u poplatníka během roku dojde ke změně 

místa trvalého bydliště nebo ke změně vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, 

hradí pouze poměrnou část stanoveného místního poplatku, která odpovídá počtu 

kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. 

Sazba poplatku je složena ze dvou částek. První je částka stanovená za osobu a 

kalendářní rok a druhá částka odráží výši skutečných nákladů obce předchozího roku na 

svoz a sběr netříděného komunálního odpadu. Obě částky jsou stanoveny v maximální výši 

250 Kč.  

  

                                                 
66 viz. § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů 
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3.3.9 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností 
jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace67 

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace je posledním místním poplatkem (§ 10c), který obec může 

obecně závaznou vyhláškou na svém území zavést. Tuto možnost obce mají od 1.1.2002, 

tedy od účinnosti zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění 

pozdějších předpisů, který do zákona o místních poplatcích tento poplatek zavedl.  

Velice blízko k místnímu poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností 

jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace měly v době 1. republiky dávky za 

připojení k soustavě stokové a používání stok (stočné) a za připojení na vodovod (vodné 

všeobecné)68. Cílem také bylo, získat alespoň část finančních prostředků na obcí 

vybudovanou síť.  V minulosti se vybíraly i další dávky, které se dnes již neplatí. Jsou to 

dávky za připojení k síti plynovodné, elektrické, dálkového topení a další69.  

Poplatníkem místního poplatku je vlastník stavebního pozemku zhodnoceného 

možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace, tedy fyzická 

nebo právnická osoba. Pokud má ke stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, 

platí poplatek společně a nerozdílně.  

Pro zjištění, co je stavební pozemek, musíme nahlédnout do zákona č. 151/1997 

Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. V § 9 odst. 1 písm. a) uvádí, že 

stavebním pozemkem jsou: 

 Nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých 

druzích, které byly vydaným územním rozhodnutím určeny k zastavění, 

 pozemky evidované v katastru nemovitosti v druhu pozemku: 

• zastavěné plochy a nádvoří, 

• ostatní plochy – staveniště nebo ostatní plochy,které jsou již zastavěny, 

• zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou 

a pozemkem  evidovaným  v  katastru nemovitostí v druhu pozemku 

                                                 
67 Jirásková, Z. – Šneberková, A.: Místní poplatky v praxi, nakladatelství RNDr. Ivana Hexnerová – Bova 
Polygon, 3. vydání, str. 50-55 
68 Drachovský, J.: Finanční věda, tiskárna Tyrus Praha-Smíchov, 1934, str. 118 
69 viz tamtéž, str. 118 
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zastavěná plocha a nádvoří za účelem jejich společného využití a jsou 

ve vlastnictví stejného subjektu, 

 plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný 

stav v katastru nemovitostí. 

Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek a sazba 

poplatku podle § 10c odst. 3 nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez 

možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny 

stavebního pozemku s touto možností. Výše sazby musí být stanovena v obecně závazné 

vyhlášce v m2. 

„Pokud jde o stanovení poplatkové povinnosti, je nutné zdůraznit, že dochází ke 

zpoplatnění pouze při první možnosti napojení se na stavbu vodovodu nebo kanalizace bez 

ohledu na případné etapovité řešení výstavby tohoto vodního díla jako celku. V případě, že  

v obci existuje vodovod nebo kanalizace a obec buduje tyto stavby nově z důvodu 

havarijního stavu, nefunkčnosti nebo nízké kapacity, nejedná se o první možnost napojení 

se na předmětnou infrastrukturu.“70 

3.4 Správní poplatky 

Správní poplatky řadíme mezi daňové příjmy obcí, a to na základě druhového 

třídění v rozpočtové skladbě. V rozpočtu je nacházíme v položce pod číslem 136 – Správní 

poplatky. 

Pojem poplatku je obecně definován v odborných publikacích71 jako povinné 

peněžní plnění, uložené na základě zákona, které je fyzická nebo právnická osoba povinna 

zaplatit do veřejného rozpočtu, a to zpravidla za činnost veřejnoprávních institucí 

vykonanou z jejího podnětu a v jejím zájmu. Jinak řečeno se jedná o peněžní ekvivalent za 

služby poskytované veřejným sektorem, a jako takový je účelový, dobrovolný, 

nepravidelný a nenávratný72. Odlišnost od daní spatřuji v tom, že se v případě poplatku 
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72 Kubátová, K.: Daňová teorie a politika, nakladatelství ASPI, a. s., 2006, 4. vydání, str. 16 
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jedná o platbu jednorázovou a subjekt, který poplatek platí, dostává od veřejnoprávní 

instituce určité protiplnění. 

Výnos ze správních poplatků přikázal  stát do rozpočtů obcí, a to z důvodu, že 

správní poplatky jsou platbou za výkon takových činností, které obce vykonávají v rámci 

přenesené působnosti, tedy za stát, a také z důvodu snížení administrativních nákladů, 

které by vznikly, kdyby výnos ze správních poplatků směřoval do státního rozpočtu a poté 

se musel mezi obce přerozdělovat. 

Správní poplatky jsou také klasickou platbou, která existovala v době první 

republiky. Od dnešních poplatků se jistě moc nelišily a pro ilustraci uvádím některé 

poplatkové povinnosti73:  

 z podání a je zastupující protokoly 

 z příloh 

 ověření a potvrzení, ověřené opisy, 

 vyřízení a povolení, 

 náhrada některých zvláštních nákladů řízení, 

 vysvědčení a osvědčení. 

V současné době jsou správní poplatky upraveny v zákoně č.634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon zde stanovuje základní 

náležitosti správních poplatků jako poplatník, předmět, osvobození, sazby, vyměření a 

vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení. 

Objem finančních prostředků získaných obcí ze správních poplatků netvoří nijak 

velký příjem obecních rozpočtů a pro každou obec je velice obtížné předvídat každoroční 

výnos správních poplatků, který závisí jednak na potřebách obyvatel obce a také na 

množství přenesené působnosti na jednotlivé obce. Rozsah přenesené působnosti závisí na 

„typu“ obce. Základní rozsah správních činností zajišťuje každá obec v rámci svého 

správního obvodu. Více správních činností a úkonů provádí obce s pověřeným obecním 

úřadem (tzv. obce dvojky) a největší rozsah přenesené působnosti zajišťují obce s 

rozšířenou působností (tzv. obce trojky). 
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Rozčlenění na jednotlivé typy obcí provedl zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 

s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění 

pozdějších předpisů. V příloze č. 1 je výčet obcí s pověřeným obecním úřadem. Obce s 

rozšířenou působností jsou v příloze č. 2. Území, na kterých vykonávají stanovenou 

rozšířenou působnost, tedy jejich správní obvody, byly na základě zákonného zmocnění 

stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů 

obcí s pověřeným obecním úřadem a s rozšířenou působností.  

„Obyčejné“ základní obce vykonávají správní úkony a činnosti na svém 

katastrálním území, a to v základním rozsahu, jako je úsek matriky a vedení evidence 

obyvatel.  

Obce s pověřeným obecním úřadem vykonávají přenesenou působnost v rozsahu 

pověřeného obecního úřadu (§ 61 odst.1 písm. b) zákona o obcích), jímž zákon rozumí 

úřad, který, vedle přenesené  působnosti  podle  § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, 

vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním 

obvodu určeném prováděcím právním předpisem (§ 64 zákona o obcích). Jedná se např. o 

vydávání stavebního povolení, výkon práva v oblasti životního prostředí nebo v oblasti 

dopravy atd. 

Působnost obcí s rozšířenou působností je ještě širší a je vymezena v zákoně o 

obcích v § 61 odst. 1 písm. c). Obecní  úřad obce s rozšířenou působností je obecní úřad,  

který  vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a) a vedle přenesené působnosti 

podle § 64, vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními  zákony  přenesenou  působnost  

ve  správním  obvodu určeném prováděcím právním předpisem (§ 66 zákona o obcích). 

Zajišťuje tak úkony spojené s vydáváním občanských průkazů, živnostenských oprávnění , 

vydávání cestovních pasů atd.74 

Poplatníkem (§ 3) správních poplatků je fyzická nebo právnická osoba, která podala 

žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu 

nebo věci byl úkon proveden. Předmět správních poplatků zákon v § 2 určil jako správní 

řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s 

výkonem státní správy. Všechny úkony a činnosti, které jsou zpoplatněny, jsou uvedeny 

v sazebníku, který je v příloze zákona o správních poplatcích. Sazebník rozděluje 
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jednotlivé činnosti do 12 částí a 163 položek a také upravuje bližší podrobnosti 

jednotlivých úkonů, tedy případné osvobození od poplatku, stanovuje co není předmětem 

poplatku atd. 

  Zákon také nezapomíná na obecné osvobození od poplatků a upravuje jednak 

osvobození osobní, tak i věcné, oboje v § 8. Osvobození osobní se vztahuje na státní 

orgány a státní fondy, diplomatické zastupitelství cizích států, územní samosprávné celky a 

jejich orgány, právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem 

státní správy, kterým jsou pověřeny, a fyzické a právnické osoby, pokud tak stanoví 

mezinárodní smlouva. Osvobození věcné se týká úkonů souvisejících s dědickým řízením, 

exekučním řízením, pro účely využití volebního práva atd. Sazby správních poplatků jsou 

stanoveny u každého úkonu nebo činnosti v sazebníku, který je přílohou zákona. Sazby 

jsou jak pevné, tak i procentní, i když ty se vyskytují pouze u malé části správních 

poplatků, jako např. u úkonů souvisejících s povolování loterií a jiných podobných her 

podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů- položka 21 nebo 

v položce148 úschova peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných 

předmětů. 

3.5 Poplatky z oblasti životního prostředí75 

Poslední součástí daňových příjmů obcí jsou podle rozpočtové skladby poplatky 

z oblasti životního prostředí, nacházející se v podseskupení č. 133. Jmenovitě se jedná o : 

 poplatky za nakládání s vodami, 

 poplatky za znečišťování ovzduší, 

 poplatky za nakládání s odpady, 

 poplatky za odnětí pozemků původnímu účelu. 

Ochrana životního prostředí se u nás i ve světě vyvíjela postupně od konce           

19. století. V této době se však ochrana životního prostředí zaměřovala pouze na dílčí 

složky životního prostředí, a to jen na regionální úrovni. Hlavním motivem zákonných 

úprav byl ekonomický zájem státu, tedy snaha získat finanční prostředky od subjektů 

využívajících výhod určitých přírodních zdrojů. Pro ilustraci mohu uvést daň uhelnou či 

                                                 
75 blíže viz. Bakeš, M. a kol. : Finanční právo, nakladatelství C. H. Beck, 2006, 4. vydání, str. 433- 441 
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daň z vodní síly, obě vybírané v období 1. republiky.    

Největší změny v oblasti ochrany životního prostředí nastaly po druhé světové 

válce. Jednotlivé státy začaly spolupracovat na mezinárodní úrovni, vznikla řada 

mezinárodních smluv v oblasti ochrany životního prostředí, zvýšil se zájem lidí o životní 

prostředí a vznikaly první vědecké výzkumy o dopadech lidské činnosti na životní 

prostředí. 

3.5.1 Poplatky za nakládání vodami 

Poplatky za nakládání vodami se vybírají na základě zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (tzv. vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Hlavním účelem tohoto zákona (§ 1) je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit 

podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti 

povrchových a podzemních vod a přispívat k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo 

závisejících suchozemských ekosystémů. 

Na základě zákona se proto vybírá poplatek za odebrané množství podzemní vody 

(§ 88), jehož výnos je z 50 % příjmem rozpočtu kraje a z 50 % příjmem Státního fondu 

životního prostředí. Dále poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ( § 

89), který je ve 100 % příjmem Státního fondu životního prostředí.  

Obce vybírají na základě vodního zákona poplatek za povolené vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních ( § 100). Výše poplatku je stanovena na 3 500,- Kč za 

kalendářní rok a v případě, že jsou odpadní vody z rodinných domů nebo staveb pro 

individuální rekreaci čištěny domovní čistírnou na úroveň stanovenou v povolení k 

vypouštění odpadních vod, se poplatek neplatí. Poplatek musí být splacen do 31. ledna po 

uplynutí roku, v němž platební povinnost vznikla. 

Při stanovení poplatků postupuje obec podle správního řádu a při vybírání a 

vymáhání podle právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, tady podle zákony 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.  
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3.5.2 Poplatky za znečišťování ovzduší 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (tzv. 

zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje obcím vybírat poplatek 

za znečišťování ovzduší, ale pouze od provozovatele malého stacionárního zdroje 

znečištění ovzduší. Co je myšleno stacionárním zdrojem znečištění ovzduší zákon uvádí v 

§ 4 odst. 4.  

Poplatek vybírá a vymáhá od provozovatelů malých stacionárních zdrojů obecní 

úřad a vždy postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů. Výši ročního poplatku určí obecní úřad na základě přílohy zákona o 

ochraně ovzduší, a to úměrně k velikosti stacionárního zdroje, době jeho provozu v 

poplatkovém období a případně podle druhu a spotřeby paliva. Provozovatel malého 

zpoplatněného zdroje je povinen zaslat do 31. března po skončení poplatkového období 

podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok. V případě, že stanovený poplatek 

nedosahuje částky 500,- Kč, obecní úřad poplatek provozovateli nevyměří.  

Výnos z vybraného poplatku za znečišťování ovzduší má podle § 19 odst. 6 

účelový charakter a obec musí použít takto získané finanční prostředky pouze na ochranu 

životního prostředí  

3.5.3 Poplatky za nakládání s odpady 

Poplatky za nakládání s odpady se vybírají na základě zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Obci jsou 

dány dvě možnosti. 

Prvním poplatkem je poplatek za komunální odpad, který obec může obecně 

závaznou vyhláškou na svém území stanovit místo místního poplatku (viz. kapitola č. 3.3). 

Avšak příjem z tohoto poplatku není podle platné rozpočtové skladby daňovým příjmem, 

ale řadí se mezi příjmy nedaňové a nalezneme je v položce 2111 zvané příjmy z 

poskytování služeb a výrobků. 

Druhý poplatek, který obec na základě zákona o odpadech vybírá, je poplatek za 

uložení odpadu. Veškeré náležitosti poplatku jsou v zákoně upraveny v § 45- 48. Poplatek 

je tvořen ze dvou částí, a to části základní a rizikové. Základní složkou poplatku je částka, 
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která je vybírána za uložení odpadu na skládce, zpravidla za uložení komunálního odpadu, 

a složka riziková, ta se platí za uložení nebezpečného odpadu. Co zákon považuje za 

nebezpečný odpad vyplývá z přílohy číslo 2 a 5 k zákonu o odpadech. 

Výnos z poplatku za nakládání s odpady zákon rozdělil mezi rozpočet obce a Státní 

fond životního prostředí. Obci náleží část základní a Fondu výnos ze složky rizikové.  

Pokud je původcem odpadu obec a ukládá odpad na skládku, která je na jejím katastrálním 

územím, neplatí taková obec základní složku poplatku, a to z toho důvodu, že by 

docházelo pouze k přesunu finančních příjmů v rámci jednoho rozpočtu. Za situace, kdy se 

skládka nachází na katastrálním území několika obcí, dělí se základní složka poplatku 

proporcionálně, podle velikosti části skládky ležící v katastrálních územích těchto obcí. 

Zákon také upravuje kontrolu a vyměření penále za neodvedení poplatku, a to v § 

46 a 47. Kontrolu placení poplatků u provozovatele skládky provádí obec a krajský úřad, 

na jejichž katastrálním území leží skládka. V případě neodvedení poplatku obci či 

Státnímu fondu životního prostředí je provozovateli uložena povinnost zaplatit poplatek 

krajským úřadem společně s penálem, které je ve výši 0,5 promile ze zadržené částky 

denně.  Stanovené penále je poté příjmem obecního rozpočtu. 

3.5.4 Poplatky za odnětí pozemků původnímu účelu 

Tento druh poplatku není jednotně upraven v rámci jednoho zákona, ale nachází se 

ve více právních předpisech, které se vztahují k určitému typu půdy (např. zemědělská, 

lesní atd.). 

První poplatek vybíraný obcí je poplatek za odnětí zemědělské půdy zemědělskému 

účelu, a to na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů. Poplatek je vyměřen jak za dočasné vynětí, tak i za trvalé vynětí 

zemědělské půdy zemědělským účelům. Odvody za trvalé odnětí půdy se platí jednorázově 

a jsou splatné do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o odvodu. Odvody za dočasné odnětí 

půdy a za trvalé odnětí v případě investic ke zlepšení půdní úrodnosti se platí každoročně 

až do doby ukončení rekultivace podle schváleného plánu a splatnost je stanovena do 

konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu rozhoduje o výši odvodů za odnětí 

půdy ze zemědělského půdního fondu na základě přílohy k zákonu o ochraně 
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zemědělského půdního fondu. Výše závisí na kvalitě půdy a klimatických podmínkách 

regionu. Samotný výběr stanovené částky zajišťují celní úřady. Výnos z tohoto poplatku je 

zákonem rozdělen mezi rozpočet obce a rozpočet Státního fondu životního prostředí ( § 11 

odst. 2), a to v poměru 40 : 60. Takto získané finanční prostředky může obec použít pouze 

pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. 

Druhý poplatek je poplatek za odnětí či omezení využití pozemků pro plnění funkcí 

lesa, a to na základě § 17 a 18 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších 

předpisů. Stejně jako v předcházejícím případě se může jednat o odnětí půdy jak dočasné, 

tak trvalé a splatnost je taktéž stejná. Za trvalé odnětí se poplatek platí jednorázově do 30 

dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí. Poplatek za dočasné odnětí je placen 

každoročně, vždy nejpozději do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá. Poplatek 

vybírá a vymáhá celní úřad a 60 % z výnosu odvádí do rozpočtu Státního fondu životního 

prostředí a zbylých 40 % do obecních rozpočtů. Také tento obecní příjem má účelový 

charakter a obec smí výnos použít pouze pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro 

zachování lesa. 

Do plateb z oblasti životního prostředí, které ochraňují pozemky, bychom mohli 

ještě zařadit platby za úhradu z dobývacího prostoru či úhradu z vydobytých nerostů. Oba 

poplatky jsou vybírány na základě § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (tzv. horní zákon). Obec se na výnosech z těchto poplatků také podílí, 

ale podle rozpočtové skladby nepatří tyto příjmy mezi příjmy daňové, ale do nedaňových 

příjmů, konkrétně je řadíme do položky 2343- příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z 

vydobytých nerostů. 
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ZÁVĚR 
Cílem mojí diplomové práce bylo analyzovat problematiku daňových příjmů obcí a 

provést srovnání a nalézt odlišnosti v systému daňových příjmů obcí, a to za období 1. 

republiky a v současnosti a  blíže popsat otázky týkající se rozpočtu obce. 

V kapitole č. 2 jsem se věnovala otázkám rozpočtu obcí. Protože je toto téma 

značně široké a mohlo by být i tématem samostatné diplomové práce, snažila jsem se dané 

téma zpracovat do uceleného přehledu, kde jsem se zabývala jen základními údaji o 

obecním rozpočtu. Konkrétně tedy definicí rozpočtu, jednotlivými fázemi rozpočtového 

procesu a obsahem obecního rozpočtu. 

Stěžejní část diplomové práce byla zaměřena na analýzu daňových příjmů obcí. 

Daňové příjmy obce jsou jejím největším příjmem rozpočtu a podle rozpočtové skladby 

mezi ně řadíme daňové příjmy podle rozpočtového určení daní, daň z nemovitosti, místní 

poplatky, správní poplatky a poplatky z oblasti životního prostředí.  

Daňové příjmy, získané obcí na základě zákona o rozpočtovém určení daní, tvoří 

největší podíl na celkových příjmech rozpočtu obcí. Ale nebylo tomu tak vždy, jak už jsem 

uvedla v kapitole věnované příjmům obcí. V období 1. republiky se obce na státem 

vybíraných daních podílely jen nepatnou částí, avšak měly možnost k daním stanovit 

přirážky, které byly celé jejich příjmem. V současnosti obce tuto možnost nemají, ale i 

dnes se v souvislosti se změnou systému financování obcí hovoří o možném zavedení 

obecných přirážek, např. k daním spotřebním. Myslím si, že by jejich zavedení vedlo 

k větší samostatnosti obecních rozpočtů a zároveň by došlo k posílení daňové pravomoci 

obcí.  

Také musím připomenout i velice podnětný poslanecký návrh zavést daň spotřební 

jako daň sdílenou. Spotřební daně jsou velice výnosné, a proto se domnívám, že kdyby se 

obce podílely určitou částí na výnosech z daní spotřebních, zvýšil by se celkový objem 

jejich příjmů a stát by již nemusel obcím přerozdělovat finanční prostředky ve formě 

dotací v takovém rozsahu jako dosud. 

Součástí příjmů obecního rozpočtu jsou i výnosy z daně z nemovitosti. Tomu tak 

bylo i v období 1. republiky. Tehdy obce měly možnost ještě k samotné dani domovní a 

pozemkové vybírat i další dávky související s nemovitostmi. Dnes novelou zákona o dani 
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z nemovitosti došlo k zavedení tzv. místního koeficientu. Cílem této změny bylo posílení 

samostatnosti obecních rozpočtů a daňové pravomoci obcí. Problémem však je, jak jsem 

uvedla na str. 32, osvobození od daně podle § 9 odst. 1 písm. g) a pouze možnost plošného 

zavedení místního koeficientu. Navrhovala bych osvobození v zákoně ponechat, z důvodů 

již uvedených v kapitole č. 3.2.3, a obci dát možnost místní koeficient uplatňovat např. 

podle druhu staveb.    

Doplňkový charakter pro rozpočet obce mají výnosy z místních poplatků. Za 1. 

republiky obce nevybíraly dnes známé místní poplatky, ale vybíraly dávky, které jsou dnes 

platbou za určité služby a již nejsou příjmem obce. Podle zákona o místních poplatcích 

obce mají možnost zavést 9 poplatků, ale domnívám se, že bychom se měli zamyslet nad 

nutností jejich změny. Některé poplatky již nemají v systému žádný smysl a nejsou obcemi 

téměř využívány. Mělo by dojít k zavedení nových druhů místních poplatků, které by pro 

obce byly přínosnější.  

Podle vyhlášky Ministerstva financí ČR o rozpočtové skladbě jsou daňovým 

příjmem i správní poplatky. Správní poplatky jsou finanční prostředky vybrané za 

vykonané úkoly a správní činnosti, které jsou výkonem státní správy, tedy přenesenou 

působností. V tomto případě obec nemůže ovlivnit výši příjmů z této činnosti, a to i přes 

to, že vybírané finanční prostředky nepokrývají veškeré náklady spojené s výkonem státní 

správy. Proto by stát měl v rámci příspěvku na státní správu „platit“ obcím ze státního 

rozpočtu více finančních prostředků. 

Posledním daňovým příjmem obcí podle rozpočtové skladby jsou poplatky z oblasti 

životního prostředí. Jak jsem uvedla v kapitole č. 3.5, právní předpisy v oblasti životního 

prostředí byly přijímány až po 2. světové válce, kdy se o životní prostředí a o problémech 

s ním spojených začalo hovořit. Domnívám se, že systém těchto poplatků je dostatečný a 

výrazné změny bych nenavrhovala, protože si myslím, že problémy v oblasti životního 

prostředí by se měly řešit komplexně na vyšší úrovni než jsou samotné obce.  
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Zákony 
 
 Zákon č. 11/1918 Sb., recepční norma 
 Zákon č. 126/1920 Sb., o župních a okresních úřadech 
 Zákon č. 125/1927 Sb., o organizaci politické správy 
 Zákon č. 329/1921 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodaření obcí a měst 

s právem municipálním 
 Zákon č. 77/1927 Sb., o nové úpravě finančního hospodářství územní samosprávy 
 Zákon č. 169/1930 Sb., tzv. „třetí finanční novela“ 
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění Ústavního zákona č. 347/1997 Sb.  
 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona číslo 

162/1998 Sb. 
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), 
 ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 
 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 

předpisů 
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 274/2001 Sb., o  vodovodech  a  kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 151/1997 Sb., o  oceňování  majetku  a  o  změně  některých zákonů (zákon o 

oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 

s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
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 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (tzv. horní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 
 Vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Name of this diploma thesis: Tax Income of Municipalities 
Summary 

This diploma thesis “Tax Income of Municipalities” concentrates on the structure 

of municipal budgets, their income, assignment of taxes and separate tax revenues. 

I have chosen this theme because the issue of municipal revenues and their 

structures is at present an often debated topic. 

The aim of my diploma thesis is to analyse and compare the tax revenues of 

municipalities and locate diversities in the system of municipal tax revenues in the period 

of the 1st Czechoslovak Republic and in present. A part of the thesis is dedicated to the 

general introduction to the municipal budget. 

The diploma thesis is divided into three major chapters. The first chapter 

concentrates on the definition of the position of municipalities during the period of the 1st 

Republic and in present and the system of their financing. The second chapter presents a 

closer introduction to the municipal budget. In particular it explains the terms budgetary 

scale and budget and provides basic information on the municipal budget, i.e. the process 

of budget-setting and budgetary approval procedure, the revenue and expenditure aspects 

of the budget. 

The third chapter analyses individual municipal tax revenue sources. Tax revenue 

creates the greatest share of the income of municipalities. The first part of this chapter 

concentrates on the budget assignment of taxes and the changes valid since the beginning 

of 2008. At the same time it describes the suggestions presented in the parliament which 

were not accepted, and which are, however, great contribution to the future debates about 

the system of financing of municipalities. Further on it describes the revenues of 

municipalities according to the Assignment of taxes act No. 234/2000.   

The third chapter further includes information about other municipal tax revenue, 

i.e. local charges. The act concerning local charges should be changed (amended), since a 

large number of fees are not used by municipalities at all, thus these should be excluded 

from the act. The following part of the thesis concentrates on the regulations of 

administrative charges and the chapter ends with analysis of charges related to 

environmental protection. 


