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1. ÚVOD 

 

   Veřejné rozpočty v České republice vykazují stále rostoucí zadluženost. Přitom v současné 

době obce potřebují dostatek financí na projekty z fondů Evropské unie. Systém je totiž 

založen na spoluúčasti a může se stát, že obce nebudou mít pro spoluúčast na projektech 

dostatek finančních zdrojů. Špatné financování samosprávy v České republice tak může 

způsobit v této oblasti značné problémy. Právě tento fakt mě vedl k sepsání dané práce. 

   Konkrétně jsem se v práci zaměřila na rozpočty nižších územně samosprávných celků 

(tj.obcí), jelikož obce 1 hrají v hospodaření státu bezpochyby významnou roli. Právě zde jsem 

hledala případné nedostatky a možná řešení, jimiž by bylo možné obecní rozpočty posílit. 

Z důvodu rozsahu práce jsem vypustila vyšší územně samosprávné celky (kraje) a okresy 

(zrušeny v roce 2004). O nich se zmiňuji jen v části práce, která byla věnována vývoji 

financování nižších územně samosprávných celků. 

    

   Práce si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem pojednat uvedenou problematiku. Cílem 

bylo odhalit některé nedostatky ve fiskální vazbě mezi státem a nižšími územně 

samosprávnými celky, respektive na základě provedeného průzkumu zjistit, jaké nedostatky 

v příjmové stránce obecních rozpočtů spatřují sami zástupci vykonávající samosprávu. Mým 

zájmem přitom byla oblast daňových příjmů, neboť ty jsou velmi důležitým zdrojem obecních 

rozpočtů a jejich správné nastavení je důležité pro efektivitu hospodaření samospráv. Dotace 

jsou (po daních) druhým největším zdrojem obecních příjmů v České republice. Přestože i zde 

bychom jistě našli mnoho nedostatků (problematika kontroly dotací, profinancování výkonu 

přenesené působnosti), v průzkumu jsem dotace vynechala a to z toho důvodu, že se jedná o 

prostředky získané bez přičinění obcí a proto si myslím, že na efektivitu hospodaření nemají 

žádný vliv či ji spíše snižují. Oblasti dotací se věnuji jen okrajově, a to v té části práce, která 

byla věnována důvodům zadluženosti obcí. 

   Dále mým cílem bylo na základě zjištěných nedostatků definovat případné změny v daňové 

oblasti, které by vedly k posílení rozpočtů nižších územně samosprávných celků.  

 

   Pro zpracování tématu jsem zvolila metodu analýzy kvalitativních dat a metodu srovnávací. 

Je zřejmé, že chceme-li se zabývat stavem obecních daňových příjmů a nahlédnout na jeho 

současné nedostatky, je třeba provést historický exkurz do legislativních změn České 

                                                
1 Ve správní terminologii obce a města. 
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(resp.Československé) republiky (kapitola 2). V něm se pak ukazuje kontext, ve kterém dané 

nedostatky vznikly. Jako časový horizont jsem zvolila léta 1989-2006.  

   Dále jsem považovala za nutné přiblížit, jaké jsou zdroje obecních rozpočtů, proto jsem 

příjmové stránce věnovala samostatnou kapitolu (kapitola 3). 

   Jako hlavní zdroj informací o aktuálních nedostatcích v oblasti daňových příjmů mi sloužila 

kvalitativní data, která jsem získala z odpovědí od vybraného vzorku zástupců obcí (blíže o 

metodě kapitola 4). Zde také definuji, co je v práci chápáno jako nedostatek. 

   Z nedostatků, tak jak byly definovány představiteli obcí, jsem posléze vycházela při 

zpracování poslední části práce, kde se zaměřuji na případné změny v oblasti daňových 

příjmů, jimiž by bylo možné posílit rozpočty nižších územně samosprávných celků a zvýšit 

tak efektivitu jejich hospodaření. Inspiraci pro hledání možných změn jsem hledala ve 

stávající situaci jiných zemí. Jednak jsem se zaměřila na situaci na Slovensku, neboť je zemí 

s níž nás pojí historie, a v roce 1993, kdy došlo k rozdělení, mělo daňovou oblast nastavenou 

obdobným způsobem jako Česká republika. Přesto, jak se ukáže, je v jistých oblastech dále, 

než my. Dále jsem se soustředila na situaci v dalších postkomunistických zemích, tj. zemích 

EU-8 2 a na situaci ve vyspělých státech Evropské unie (Francie, Nizozemí, Rakousko, Itálie 

aj.). Důležitou otázkou v případě České republiky je zavedení místních daní. Zde jsem kromě 

situace v jiných zemí opět čerpala z provedeného průzkumu, kde jsem se představitelů obcí na 

tuto oblast také tázala. 

   Navrhnutá řešení tedy byla podepřena jednak těmi zkušenostmi jiných evropských zemí, 

které by byly na situaci u nás nejlépe aplikovatelné, a jednak možnými změnami, které by 

jako vhodné shledali sami zástupci obcí (pouze v otázce případného zavedení místních daní). 

        

   V současné době existuje mnoho prací, které se problematikou financování veřejných 

rozpočtů (míním zde krajských a obecních) zabývají, nicméně mnohdy jsou ve výsledku 

řešení zaměřena stále příliš „centralizovaně“,  tedy zejména na změny v oblasti prostředků 

plynoucích do obecních rozpočtů z rozpočtu státního, čímž je opomíjena možnost zapojení 

samotných obcí v oblasti jejich financování.  

   V práci se proto zaměřím zejména na řešení, která by vedla ke zvýšení obecního vlivu na 

objem vybraných prostředků, a dále na možná řešení, kterými by byly odstraněny překážky, 

                                                
2 Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko 
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jimiž jsou obecní rozpočty oslabeny. Konkrétně budu hovořit o změnách v oblasti sdílených a 

svěřených daní 3  a o možném zavedení municipálních daní. 

 

   Co se týká pramenů, ve velké míře jsem čerpala informace z pramenů právních, a to 

zejména zákonů české (ale i slovenské) legislativy. České právní prameny byly důležité 

zejména v prvních dvou kapitolách, kde vymezuji historické postavení obcí po stránce právní 

a finanční, a pak také v kapitole týkající se případných změn v příjmové stránce rozpočtu. 

V té jsem využila také právních předpisů Slovenské republiky a provedla jejich komparaci 

s českými právními prameny. Informace právního charakteru jsem čerpala zejména na 

webových stránkách příslušných ministerstev (zejména ministerstev financí), jelikož zde jsem 

měla jistotu, že právní normy jsou zde uvedeny včetně veškerých novelizací, tj. v platném 

znění. 

   Kromě právních pramenů jsem pak vycházela z publikací českých autorů (Hamerníková, 

Marková, Hendrych a další).  

   Dalším velmi důležitým pramenem byly odborné časopisy Veřejná správa a časopis Obec a 

finance, kde jsem získala kvalitní přehled o tom, jakým způsobem se vyvíjelo financování 

českých obcí zejména v letech 2000-2006 a také jaká je situace v oblasti financování obcí 

v jiných státech. 

   Zdrojem informací mi pak také byly webové stránky Svazu měst a obcí (SMO), a to 

zejména závěry z jejich pravidelných konferencí 4 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Na rozdíl od svěřených daní, které jdou celé do rozpočtu obcí, jsou sdílené daně součástí státního 
rozpočtu. Odtud jde určité procento obcím, přičemž daný procentuelní podíl se posléze ještě dělí na 
základě velikostní kategorie. O tom blíže kap.3.1.1 a 3.1.2 
4 Např. 8. celostátní konference nazvané Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice či 
konference s názvem Efektivní stát-partner samosprávy 
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    2. NIŽŠÍ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉ CELKY V HISTORICKÉM NÁSTINU   

                                                            (1989-2006) 

 

   Od roku 1989, po významných politických změnách, dochází v České republice (stejně jako 

v dalších postkomunistických zemí) k naprosto zásadní kvalitativní transformaci veřejné 

správy, k odstranění povahy státní správy předchozích let, kdy tato sloužila jako nástroj 

politické a ekonomické moci, zasahovala do všech oblastí společenského života a omezovala 

lidská práva a svobody. Události roku 1989 tak otevřely novou perspektivu pro celkový 

rozvoj České republiky, a to nejen po stránce ekonomické, ale také sociální, kulturní apod. 

   V následující části práce stručně zmiňuji legislativní změny, ke kterým v souvislosti 

s reformou veřejné správy došlo, a kterými se měnilo právní postavení obcí. Dále se pak 

zabývám vývojem finančního postavením obcí, které je pro mou práci důležité.    

 

2.1   Právní postavení nižších územně samosprávných celků 

 

   V bývalé Československé socialistické republice bylo právní postavení obcí založené na 

existenci národních výborů. Postavení obcí bylo spíše formální, neboť vše bylo řízeno 

centrálně a direktivně státem.         

   Rokem 1989 byla v Československé republice započata celková reforma veřejné správy, 

jejímž výsledkem byly četné legislativní změny. Zhroucením komunistického režimu se 

znovu otevřely otázky státoprávního uspořádání a v Československu začala být obnovována 

obecní samospráva. Současné postavení obcí je determinováno změnami, které nastaly po 

tomto roce, tedy po roce 1989, který lze považovat ve veřejné správě jako přelomový. 

   K první zásadní změně (Janák, Hledíková, Dobeš, 2005, str.484) došlo 1.1. 1990, kdy byl 

Federálním shromážděním přijat ústavní zákon Československé republiky č. 294/1990, 

kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb. Tento zákon zkrátil volební období 

národních výborů jako orgánů státní moci a především znovu oddělil státní správu od 

samosprávy, jejímž základem se stala obec. V čl. 86 tohoto zákona je definováno základní 

právní vymezení obcí: 

(1) Základem místní samosprávy je obec. 

(2) Obec je samosprávným společenstvím občanů. Je právnickou osobou,  má.vlastní 
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majetek5, s nímž samostatně hospodaří. Zákon stanoví, které daně a poplatky jsou příjmem 

obce. 

(3) O věcech místní samosprávy rozhodují občané na obecních shromážděních nebo 

referendem anebo prostřednictvím zastupitelstva obce. 

(4) Právo volit členy zastupitelstva obce je obecné, rovné a přímé, uskutečňuje se tajným 

hlasováním. 

(5) Obec vydává ve věcech místní samosprávy obecně závazné vyhlášky. Vyhlášky může též 

vydávat ve věcech státní správy, byla-li k tomu zmocněna zákonem. 

 

   Úkolem obnovené samosprávy bylo navázat na historii územní samosprávy na našem území 

a přizpůsobit ji požadavkům vyspělých evropských ekonomik. 

   Nové uspořádání (Janák,Hladíková,Dobeš, 2005,str.485) pak vycházelo ze zákonů české 

národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a č. 368/1990 Sb., o volbách do 

zastupitelstev v obcích. Zákon č. 367/1990 zůstal v platnosti 6 do listopadu roku 2000.   

   V souvislosti s rozpadem Československé republiky pak v roce 1993 došlo k přijetí Ústavy 

České republiky 7, která obsahuje úpravu územní samosprávy v hlavě sedmé.   

   K dalšímu velmi zásadnímu kroku v reformě veřejné správy došlo v roce 2000, kdy bylo 

přijetím zákona o krajích 8 znovu obnoveno krajské zřízení. Zákon vstoupil v účinnost dnem 

voleb do zastupitelstev krajů 9. 

   Dnešní právní úpravu postavení obcí představuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) účinný ode dne voleb do zastupitelstev krajů. Dle § 1 a § 2 tohoto zákona je obec 

základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je 

vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec 

vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých  

úkolů chrání též veřejný zájem.  

   Obnovená územní samospráva (Kricner, Masařík, 2002, str. 30) je založena na tzv. 

smíšeném systému, kdy obce vykonávají vedle samostatné, vlastní působnosti (tj.samosprávy) 

                                                
5 Toto důležité oprávnění se opírá o zákon České národní rady č. 172/1990 Sb., kterým byly některé 
věci z majetku České republiky předány do vlastnictví obcí. 
6 Ve znění sedmi novel 
7 Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky 
8 Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
9 Volby do krajských zastupitelstev začaly 12. listopadu 2000 
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i působnost přenesenou (tj. výkon státní správy) 10. Dle čl. 105 Ústavy České republiky, lze 

výkon státní správy svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.  

   Východiskem změn následujících po roce 2002 byla správní reforma z roku 1960, jenž 

vytvořila takové územní uspořádání (okresy), které bylo umělé a mnoho přirozených 

regionálních center tak bylo opominuto či rozděleno do několika okresů. 

   V roce 2002 tak dochází k ukončení činnosti okresních úřadů a zavedení obcí s pověřeným 

obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností, čímž  jsou obce z hlediska výkonu státní 

správy (přenesené působnosti) rozděleny do tří následujících kategorií (Hendrych, 

2003,str.111) 11 : 

1) Přenesená působnost I. stupně (základní rozsah přenesené působnosti) 

Obce, jejichž orgány vykonávají státní správu v základním rozsahu a jen ve správním obvodu, 

který se kryje s územím vlastní obce. Sem spadají například organizace voleb. 

2) Přenesená působnost II. stupně (tzv.obce s pověřeným obecním úřadem) 

Jedná se o obce, jejichž obecnímu úřadu je zákonem svěřena širší působnost „pověřeného 

úřadu“, zahrnující oproti obcím první kategorie působnost vykonávat státní správu ve větším 

rozsahu, a ve větších správních obvodech, než je území jedné obce  12. Tyto obce nazýváme 

také jako „dvojkové obce“. Sem spadá např. matriční řízení, stavební řízení, pozemkové 

řízení apod.  

3) Přenesená působnost III. stupně (tzv. obce s rozšířenou působností) 

Obecní úřad těchto obcí, označovaných též jako „malé okresy“, nebo „trojkové obce“, na 

rozdíl od prvních dvou kategorií vykonává ještě další působnosti ve státní správě a v širším 

správním obvodu než obec s pověřeným obecním úřadem.  

   V rámci Evropy (Marková, 2000, str. 18) bylo sjednocování místní samosprávy na určitých 

základních principech vyjádřeno přijetím Evropské charty místní samosprávy (Příloha č. 113), 

která definuje základní principy efektivního fungování územní samosprávy a ochrany jejich 

práv a zájmů na mezinárodní úrovni. Charta byla přijata roku 1985 14. Česká vláda usnesením 

č. 331/1998 15 k této Chartě připojila svůj podpis. 

 

 

                                                
10 Blíže k samostatné působnosti § 35 a § 36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – Hlava II. 
11 Blíže zákon č. 314/2002, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 
s rozšířenou působností 
12 Jejich správní obvody jsou dány vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky č. 388/2002 Sb. 
13 Tučně zvýrazněná část devět se týká finančních zdrojů místních společenství. 
14 V platnost vstoupila roku 1988. 
15 Dokument nabyl účinnosti dnem 1.9. 1999. 
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2.2 Vývoj financování nižších územně samosprávných celků  

 

   Změny po roce 1989 si vyžádaly zásadní přeměnu struktury příjmů územní samosprávy, 

neboť, aby převod funkcí ze státu na územní samosprávu mohl splnit svůj účel, bylo nutné 

také zvýšit příjmy územní samosprávy.  

   Roku 1990 došlo k přijetí zákona č. 576/1990 Sb. 16, kterým byla přijata nová rozpočtová 

pravidla pro Československou republiku 17. Ta ve znění pozdějších novel platila až do roku 

2000. Příjmy obecních rozpočtů jsou v tomto zákoně definovány v § 23 (viz.rámeček). 

 

a) výnos z majetku obce a převody prostředků z vlastních peněžních fondů 
b) daně od podniků založených obcí, příjmy z činností organizací a zařízení 
zřízených obcí u rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a příjmy z vlastní 
podnikatelské činnosti obce 
c) daň z příjmů obyvatelstva, domovní daň, důchodová daň placená 
fyzickými osobami, místní poplatky a správní poplatky za úkony prováděné 
obcí 
d) podíly na daních a odvodech odváděných do státního rozpočtu republiky 
a přirážky k těmto daním v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem, 
e) úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci 
f) sdružené prostředky, dary, výnosy z cenných papírů, sbírek a loterií a jiné 
nahodilé příjmy 
g) dotace ze státního rozpočtu republiky a státních fondů republiky 
h) dotace z rozpočtu okresního úřadu 
i) jiné příjmy stanovené obecně závaznými právními předpisy 

 

   V roce 1993 dochází k rozdělení Československa a také k  přijetí nové daňové soustavy 

České republiky 18. Od této doby lze hovořit o samostatném financování obecní samosprávy. 

   Územní samospráva (Ministerstvo vnitra ČR, Reforma veřejné správy, staženo 22.3.2006) 

byla v letech 1993-2000 fakticky tvořena jen základními samosprávnými celky – obcemi. 

Vedle obcí existovaly okresní úřady jako decentralizované orgány státní správy se 

všeobecnou působností. Ve vztahu k financování měly specifické postavení. To bylo dáno 

skutečností, že okresní úřady tvořily mezistupeň pro převod finančních prostředků ze státního 

rozpočtu do rozpočtů jednotlivých obcí. O řadě finančních prostředků (zejména dotace ze 

státního rozpočtu), které byly přímo určeny obcím, rozhodoval okresní úřad prostřednictvím 

okresního shromáždění, složeného z volených zástupců obcí. Tím vznikal určitý nesoulad a 

                                                
16 Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí ČR 
17 § 21 části šesté se týká úlohy rozpočtů obcí a § 22 obsahu rozpočtu obce. 
18 Spadá sem zejména Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, Zákon č. 587/1992 Sb., o 
spotřebních daních, Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti a zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu. 
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napětí mezi okresními úřady a obcemi v daném okrese, kdy o penězích přímo určených pro 

obce bylo rozhodováno orgánem státní správy. Na druhé straně nároky obcí na některé dotace 

ze státního rozpočtu bylo potřeba posuzovat individuálně a při velkém množství obcí v ČR 

hrály okresní úřady nezastupitelnou roli. Další paradox, který existoval v tomto období, 

vyplýval ze skutečnosti, že kontrola hospodaření a schvalování státního závěrečného účtu 

okresního úřadu spadaly do kompetencí okresního shromáždění tvořeného představiteli 

samospráv. 

   Rozpočty obcí a rozpočty okresních úřadů byly v daném období vykazovány společně jako 

tzv. místní rozpočty (někdy i územní) rozpočty, což do jisté míry analýzu financování územní 

samosprávy a územní státní správy znesnadňovalo. V rámci reformy územní veřejné správy 

však postupně došlo k oddělení financování okresních úřadů od územních samospráv. 

   V roce 2000 vešly v účinnost tři zákony, které významně upravují financování obcí a vůbec 

celou rozpočtovou soustavu. Soustava veřejných rozpočtů (Ministerstvo vnitra, Finance 

územní samosprávy, staženo 23.4.2006) se v České republice v souvislosti se vznikem krajů 

rozšířila o krajské rozpočty, a proto byl přijat samostatný zákon o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů (tzv. malá rozpočtová pravidla 19). Tento zákon přesněji upravuje  tvorbu, 

postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků (obcí a krajů) a stanoví 

pravidla hospodaření s finančními prostředky. Zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů se nachází v úzkém vztahu k zákonu o rozpočtových pravidlech České republiky 

(tzv. velká rozpočtová pravidla 20), která vytvářejí celkový rámec fungování systému 

veřejných financí. Velká rozpočtová pravidla jsou základní právní normou upravující 

rozpočtové vztahy uvnitř rozpočtové soustavy 21. Oba zákony usilují o zefektivnění nakládání 

s prostředky veřejných rozpočtů. Nově se v rozpočtových pravidlech zavádí termín 

rozpočtový výhled. Je pomocným nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování 

rozvoje hospodářství obce nebo kraje. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a 

přijatých závazků na 2 až 5 let 22 . 

   Pro obecní rozpočty měla význam zejména třetí právní norma, a to zákon č. 243/2000 Sb., o 

rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým 

státním fondům (celé znění zákona viz. Příloha č. 2), kterými se přerozdělují daňové výnosy 

                                                
19 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
20 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění 
21 Tj. tvorba, postavení, obsah a funkce státního rozpočtu České republiky (ČR), státního závěrečného 
účtu ČR, rozpočtů územních samosprávných celků  
22 V dnešní době je sestavování rozpočtového výhledu povinné, činí tak ale asi jen 60% obcí. 
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na jiném principu, než dosud. Poprvé byly daňové příjmy obcí rozdělovány podle tohoto 

zákona v roce 2001. Konstrukce daňových příjmů obcí byla novou úpravou výrazně změněna. 

Nový zákon stanovil rozdělování daňových příjmů státu do rozpočtů obcí a Státního fondu 

dopravní infrastruktury. Příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury je celý výnos daně 

silniční a 9,1 % výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv. Blíže o dopadu 

tohoto zákona na rozpočet obcí viz.kap.3.1.1. 

 

2.3 Shrnutí 

    V České republice znamenal rok 1989 nejen změnu společenského systému, ale ve vztahu 

k obcím možnost jejich samostatného rozhodování a hospodaření, jak dokazují jmenované 

legislativní změny.  

   Od roku 1989 až po současnost prošla oblast veřejné správy mnohými změnami, které 

vedou k znovunastolení důležitosti územní samosprávy. Současné postavení obcí tak je 

výsledkem celého procesu reformy veřejné (a zejména územní) správy v České republice. 

Česká republika se stala jednou z postkomunistických zemí, které se připojily k reformě 

veřejné správy vycházející s principů demokratizace, decentralizace, dekoncentrace a 

subsidiarity 23.  Dochází k celkové reformě s cílem dosáhnout těch parametrů veřejné správy, 

které jsou obvyklé v demokratických státech Evropy.     

   V České republice v současné době fungují tři úrovně státní správy, a to celostátní, krajská a 

obecní. Toto uspořádání klade vysoké nároky na odpovídající spolupráci mezi státem a 

územními samosprávami při zabezpečování a uskutečňování úkolů státu jejich 

prostřednictvím.  

   Dá se říci, že roky významných legislativních změn, kdy došlo k přeměně právního 

postavení obcí, byly rok 2000 a 2002. V roce 2000 vychází důležitý zákon č. 128/2000 Sb., 

týkající se obecního zřízení. V roce 2002 pak jsou zrušeny okresy. Výsledkem je zřízení 

nových typů obcí, tj.obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s přenesenou působností, které 

převzaly mnohé kompetence, které dříve vykonávaly okresy. 

   Neopomenutelnou složkou je financování nižších územně samosprávných celků, kde byl 

důležitým rokem rok 2000. Tehdy byla přijata nová rozpočtová pravidla (tzv.malá a velká) a 

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

samosprávným celkům a některým státním fondům. To je právní norma, která je pro práci 

velmi důležitá, a ze které budu mnohdy vycházet. 

                                                
23 Respektování pravomocí organizačně nižších úrovní (tj.obcí). 
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3. PŘÍJMOVÁ STRÁNKA ROZPO ČTU NIŽŠÍCH ÚZEMN Ě SAMOSPRÁVNÝCH 

                                                                  CELKŮ 

 

   Práce je orientována na příjmovou (resp.daňovou) stránku obecního rozpočtu, proto jsem 

považovala za nutné tuto oblast více rozpracovat. Z tohoto důvodu jsem příjmové stránce 

obecních rozpočtů věnovala zvláštní kapitolu. Budu zde informovat o tom, které položky jsou 

příjmem nižších územně samosprávných celků, a jaký je jejich objem a postavení v kontextu 

celkových příjmů.  

   Upozorňuji na skutečnost, že v této části práce se věnuji v oblasti daňových příjmů pouze 

jejich základnímu vymezení, neboť se ukázalo jako vhodné určité skutečnosti o těchto 

příjmech uvést až v části týkající se zjištěných nedostatků 24.  Naopak blíže se zabývám 

oblastí dotací, neboť se jedná o druhou nejvyšší položku obecních příjmů.  

  Rámcově lze v České republice definovat (Janák, Hladíková, Dobeš, 2005, str. 487) čtyři 

skupiny příjmů obecních rozpočtů – daňové, nedaňové, kapitálové a dotace.  

  Pro lepší orientaci na začátek uvádím v Tab. č. 1 objem jednotlivých položek příjmů v letech 

2002-2004. V Tab. č. 2 pak uvádím procentuelní podíl příjmových položek 25 v letech 2002-

2004. 

Tab. č.1 : Porovnání příjmu obcí v letech 2002-2004 (v tis.Kč) 

Ukazatel  Skutečnost 2002  Skutečnost 2003  Skutečnost 2004 

I. Daňové příjmy  99 550  107 496  116 126 

Daně z příjmů FO 29 226 31 059 34 415 

Daně z příjmů PO 25 905 28 411 30 585 

Daň z přid.hodn. 31 837 33 904 36 228 

Poplatky místní  
a správní 

7 998 9 286 9 972 

z toho: 

Daň z nemovitosti 4 571 4 828 4 919 

II. Nedaňové příjmy  23 809  22 812  23 447 

III. Kapitálové příjmy  11 589  12 030  11 126 

IV. Přijaté dotace  73 257  101 629  97 779 

  -- běžné 55 844 81 339 78 220 

  -- kapitálové 17 412 20 291 19 559 

Příjmy celkem  208 204  243 967  248 474 

 
Zdroj: Ministerstvo financí (Státní závěrečný účet 2002-2004, staženo dne 20.3. 2006) 

                                                
24 Případné nedostatky jsou tak zasazeny do lepšího kontextu. 
25 Tj. daňových příjmů, nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací 
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Tab. č. 2 Procentní podíl jednotlivých příjmů v letech 2002-2004 

 

Ukazatel Rok 2002 Rok 2003  Rok 2004 

I.Daňové příjmy 47,8 % 44,2 % 46,8 % 

II.Nedaňové příjmy 11,5 % 9,5 % 9,4 % 

III.Kapitálové příjmy 5,5 % 4,8 % 4,4 % 

IV.Přijaté dotace 35,2 % 41,5 % 39,4 % 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 
 
Pozn.: Propočty provedené za využití Tab. č. 1 
 

3.1 Příjmy daňového charakteru 

    

   Daňové příjmy představují jeden z nejvýznamnějších zdrojů příjmů obcí a do značné míry 

ovlivňují jejich finanční stabilitu. Daňové příjmy jsou tvořeny sdílenými daněmi, daněmi 

svěřenými a poplatky (správní a místní). 

 

3.1.1 Sdílené daně 

   Velký zdroj příjmů obcí představuje podíl na sdílených daních (cca 90% z daňových 

příjmů). Sdílené daně (Hamerníková, Kubátová, 2004, str. 169) jsou obecně definovány jako 

daně, které jsou vybírány podle celostátně platných pravidel, a jejichž výnos je podle určitého 

klíče rozdělen mezi jednotlivé úrovně státní správy. 

   Na začátku chci upozornit na určitou skutečnost týkající se této položky příjmů. Sdílené 

daně jsou většinou řazeny k příjmům daňového charakteru, a proto je nechávám v této části 

příjmů i ve své práci. Nicméně toto zařazení není přesné a dá se říci, že i chybné, neboť jak 

říká vedoucí legislativního oddělení Svazu měst a obcí (SMO) České republiky Lukáš Váňa 

(Váňa L., 2006, str.28): "Systém sdílených daní není nic jiného než zákonem garantovaný 

systém přerozdělování neúčelových dotací. Příjmy sdílených daní chybně označujeme jako 

daňové příjmy obcí, příjmy ze sdílených daní musíme až na výjimky označovat jako 

neúčelové dotace ". 26  Stejný názor vyjadřuje i Hana Marková (Marková, 2000,str.89), která 

ovšem dodává, že rozdíl mezi dotací a podílem na státních daních spočívá v tom, že podíly na 

daních reagují na skutečný vývoj státního rozpočtu (tj. dopadají pozitivně i negativně do výše 
                                                
26 Výjimkou zde má na mysli tzv.motivační složku sdílených daní. O ní blíže v kap.5.2.1.4. 
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příjmů obcí), zatímco u dotací tento dopad nehrozí. Dotace zajišťují předem známé 

prostředky, které do rozpočtu přijdou 27.  

   Dle § 4 odst.1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní jsou sdílenými daněmi 

v České republice následující položky uvedené v Tab.č.3. 

 

Tab. č. 3 Sdílené daňové příjmy obcí v České republice 

 

Č.                                                             Sdílená daň 
1   podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, 
2   podíl na 20,59 % 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, 

3   podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických 
osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených pod 
písmenem c), 

4   podíl na 20,59 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 
fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d). 

5   podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, 
6   30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště 

ke dni jejich splatnosti, a výnos 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 sazby a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze 
závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm 
se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby, 

7 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 

 

   Podíl na daňových výnosech se v současné době řídí velikostí obce a koeficientem 

velikostní kategorie. Nastavení koeficientů velikostní kategorií obcí je uvedené v Tab. č. 4 28. 

Sdílené daně se tak stávají příjmem rozpočtu obce jako podíl koeficientu velikostní kategorie 

a počtu obyvatel trvale žijících v obci ku součtu těchto násobků za celou Českou republiku.  

 

 

                                                
27 Sdílené daně jsou i z mezinárodního srovnání hlediska považovány za transfery z ústřední vlády. 
Některé zahraniční komparativní studie za daňové příjmy považují sdílené daně pouze v případě, kdy 
společný daňový základ sdílejí s obcemi ještě další úrovně samosprávy (na výnosu neparticipuje 
ústřední vláda), případně, kdy obce ke společnému daňovému základu s ústřední vládou mohou 
samostatně stanovit přirážky. 
28 Viz. Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.  
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Tab. č. 4 - Koeficienty velikostní kategorie obcí  

Velikostní  
kategorie 

Obce s počtem 
obyvatel  
od - do  

Koeficienty 
velikostní  
kategorie obcí  

1 do 100  0,4213  

2 101 - 200  0,5370  

3 201 - 300  0,5630  

4 301 - 1 500  0,5881  

5 1 501 - 5 000  0,5977  

6 5 001 - 10 000  0,6150  

7 10 001 - 20 000  0,7016  

8 20 001 - 30 000  0,7102  

9 30 001 - 40 000  0,7449  

10 40 001 - 50 000  0,8142  

11 50 001 - 100 000  0,8487  

12 100 001 - 150 000  1,0393  

13 150 001 a výše  1,6715  

14 Hlavní město Praha  2,7611  

 
 
Zdroj: Český statistický úřad (Rozmístění a koncentrace obyvatelstva v ČR, statistické 
analýzy, staženo 22.4.2006) 
 
Pozn.: Počet obyvatel je dán bilancí počtu obyvatel České republiky zpracovanou Českým statistickým úřadem 
k 1. lednu běžného roku. 
 
 
3.1.2  Svěřené daně 

   Jedná se takové daně (Hamerníková, Kubátová, 2004, str. 169), kdy je celostátně jednotným 

způsobem stanovena a vybírána daň, kterou vybírají jednotlivé obce s tím, že výnos patří jim.  

   Do této kategorie bychom mohli v případě České republiky zařadit 29 daň z nemovitostí a 

daň z příjmu právnických osob, kdy poplatníkem je příslušná obec.  

 

 

                                                
29 § 4 odst. a) až h) zákona č. 243/2000 Sb. 
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3.1.2.1 Daň z nemovitostí 

   Daň z nemovitosti (Marková,2000,str.77) je jedinou majetkovou daní, která jde celá do 

rozpočtu obce, na jejímž území se nemovitost nachází. Právní úpravou této daně je zákon č. 

338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění. 

   Daň z nemovitosti má dvě součásti - daň ze staveb a daň z pozemků.  

   Obci je dána možnost (Marková, 2000, str. 81) ovlivnit velikost daně z nemovitostí pouze 

omezeně, a to tam, kde se upravuje výše daně prostřednictvím koeficientů, jenž je však také 

výše zmíněným zákonem limitován. §6 odst. 4 tohoto zákona definuje koeficienty 

následovně: 

 

Tab.č 5– Koeficienty upravující výši daně z nemovitostí   

0,3  v obcích do 300 obyvatel      
0,6  v obcích nad 300 obyvatel do 600 obyvatel 
1,0  v obcích nad 600 obyvatel do 1000 obyvatel 
1,4  v obcích nad 1000 obyvatel do 6000 obyvatel 
1,6  v obcích nad 6000 obyvatel do 10 000 obyvatel 
2,0  v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 
2,5  v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 
3,5  v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských 
Lázních a Poděbradech 
4,5  v Praze. 

 
Pozn.: Pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání 
lidu dle Českého statistického úřadu 
 
   Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni 

stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie pro celou obec, nebo pro 

její libovolné části a to podle členění koeficientů. Koeficient pak 4,5 lze zvýšit na koeficient 

5,0. Tuto možnost má obec jen v případě stavebních pozemků a téměř u všech druhů staveb. 

   Blíže o této dani, o jejím stanovením a o možnosti ovlivnit její výší viz. kap.5.2.2. 

 

3.1.2.2 Daň z příjmu právnických osob, kdy poplatníkem je příslušná obec 

   Druhým výnosem, který je stoprocentním příjmem rozpočtů obcí je výnos daně z příjmů 

právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec. Obecně lze souhlasit, že 

pokud je obec veřejnoprávní korporací, která slouží občanům, ale i celé veřejnosti ve 

prospěch jejich zájmů, neměla by mít finanční újmu ve formě placení daní ze svého 

podnikání. Na druhé straně neefektivita se projevuje v tom, že se sice obec stává poplatníkem 
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ze své činnosti, jestliže dosahuje příjmy ze svého podnikání jako kterýkoliv jiný poplatník, 

nicméně tuto úlohu plní pouze formálně, nic ji to nestojí.  

   Otázkou zůstává, zda se nejedná pouze o marné vynaložení dodatečných nákladů na 

administrativu této daně a zda-li by nebylo efektivnější obce od této daně osvobodit. 

 

3.1.3  Místní poplatky  

   Jedná se o jedinou platbu daňového charakteru, kdy je pravomoc jejich zavedení  

v kompetenci obcí, takže obce mohou rozhodnout, zda je zavedou či nikoli. Při zavedení 

poplatku je samozřejmě důležité, aby byl zajištěn jeho soulad s ostatními právními přepisy.    

   Dle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, lze tyto rozdělit do 

následujících skupin: 

a) poplatek ze psů 

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

c) poplatek za užívání veřejného prostranství 

d) poplatek ze vstupného  

e) poplatek z ubytovací kapacity 

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

g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 

h)poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

i) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 

nebo kanalizace 

 

   Fiskální funkce není jedinou funkcí, kterou tyto platby plní, i když ji nelze opomenout a 

každý pokles výnosu místních poplatků obec ve svém rozpočtu (i když ne výrazně) pozná. Ze 

jmenovaných skupin poplatků je patrné, že tyto mají také regulační a ochranný charakter. 

Takový charakter má např. poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do 

vybraných míst a částí měst, jehož smyslem je umožnit omezení pohybu vozidel v určité 

lokalitě (např. historické části města apod.). Poplatek ze psů má také regulační charakter, ale u 

tohoto poplatku je více zdůrazněn další rys, a to získat určitý finanční příjem na udržování 

čistoty veřejných prostranství v obci.  
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   To, že obec zavede a vybírá tyto poplatky zvyšuje její odpovědnost za hospodaření. 

V České republice ovšem tato položka příjmů není vysoká. Provedeme-li propočet z Tab.č. 1 

na str. 16 vidíme, že je to jen cca 8% 30 . 

 

3.1.4 Správní poplatky  

   Posledním daňovým příjmem obcí jsou dle platné rozpočtové skladby správní poplatky.  

   Správní poplatky obec inkasuje za realizované správní služby občanům a tyto poplatky tak 

představují úhradu nákladů (reálně však pouze částečnou) za tyto služby (tj. úkonů 

zajišťovaných v rámci přenesené působnosti).  

   Smyslem zpoplatnění úkonů správních orgánů je, aby žadatel přispěl na činnost orgánu, 

která se uskutečňuje v jeho zájmu, tedy aby nenesli náklady na výkon státní správy, 

uskutečněný v zájmu jedince, všichni občané. Výše poplatků musí samozřejmě umožňovat, 

aby bylo řízení z hlediska poplatků pro poplatníka dostupné. Jejich výše je proto zpravidla 

upravena celostátně platným zákonem 31, takže obce nemohou jejich výši ovlivňovat, 

případně mají malou pravomoc v jejich stanovení.  

 
3.2 Příjmy nedaňového charakteru  

 

    To, co je všem těmto příjmům společné (Marková, 2000, str. 98) je skutečnost, že se jedná 

o příjmy, které neplynou z nějaké povinnosti uložené zákonem, ale z určité aktivity obce či 

jiných subjektů ve prospěch obce. Jsou představovány zejména tzv. uživatelskými poplatky, 

které jsou vybírány v souvislosti se službami, poskytovanými obcemi a tyto uživatelské 

poplatky tak v podstatě snižují náklady na některé veřejné služby zabezpečované obcemi. 

   Dle § 7 odst. 1 písmena a) až c) zákona č. 250/2000 Sb., 32 do těchto příjmů patří ještě 

následující položky: 

• Příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

• Příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti 

• Příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto nebo jiného 

zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila 

                                                
30 V procentu jsou zahrnuty i správní poplatky. 
31 Sazby jsou uvedeny v zákoně č. 634/2004, o správních poplatcích, v platném znění. 
32 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
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• Příjmy za pokuty a penále (např. za znečišťování životního prostředí). Tyto příjmy 

jsou obtížně plánovatelé a mají spíše doplňkový charakter. Jejich výnos v rozpočtech 

je malý a nahodilý. 

• Ostatní nedaňové příjmy jako dary, výnosy se sbírek apod. 

 

   Dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb. 33 může obec zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní 

účely anebo bez účelového určení. Zdrojem peněžních fondů jsou zejména přebytky 

hospodaření z minulých let, příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném 

roce a převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů.  

 

3.3 Kapitálové příjmy  

   Kapitálové příjmy obcí jsou představovány jednorázovými příjmy z prodeje dlouhodobého 

majetku ve vlastnictví obcí, tedy ze zdrojů které byly uhrazeny dříve z obecního rozpočtu. 

   Jak vidíme v Tab. č. 2 na str.17,  tyto příjmy mají na celkových příjmech obcí nízký podíl. 

 

3.4 Dotace  
 
3.4.1 Definice a základní členění 

   Dotace jsou v zákoně chápány jako nenávratně poskytnuté prostředky ze státního rozpočtu, 

za které neexistuje „protiplnění“. Nenávratné jsou v tom smyslu, že pokud příjemce splní 

podmínky, za kterých mu byly poskytnuty, nevzniká mu vůči státnímu rozpočtu žádný 

závazek.  

     Kritéria rozdělování dotací nejsou ve světě jednotná. I v případě České republiky lze 

dotace dělit na základě mnohých kritérií, nicméně důležité je jejich dělení dle toho, zda jsou 

poskytovány do běžných rozpočtů (tzv. běžné dotace) či do kapitálových rozpočtů 

(tzv.kapitálové dotace), nebo zda se mají či nemají podmiňovat finanční spoluúčastí příjemce 

dotace. Dotace bez spoluúčasti je obecnou, neúčelovou dotací, dotace se spoluúčastí je 

účelovou dotací.  

   Dotace lze dělit následovně (Marková, 2000, str.103): 

1) Účelové dotace 

   Účelové dotace jsou striktně vázány na svůj účel. Poskytují se na předem stanovené okruhy 

potřeb či akce a obec je může užít jen na tyto účely. Účel je dán a musí být dodržen. 

Nevyčerpané prostředky se musí vrátit. Nejvíce patrné je to např. u sociálních dávek a u 

                                                
33 Zákon o rozpočtových pravidlech, v platném znění 
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dotací k investiční výstavbě. Specifické účelové dotace se týkají zejména vzdělání, zlepšení 

bydlení, údržby komunikací apod. Sem spadají běžené a kapitálové účelové dotace. 

• Běžné účelové dotace 

Ústřední vládě zabezpečují poměrně vysokou kontrolu nad zajišťováním veřejných statků a 

jejich profinancováním v územních celcích, mají své opodstatnění zejména tehdy, jsou-li 

poskytovány na takové druhy potřeb, které jsou zajišťovány místními rozpočty, ale u nichž 

odpovědnost za rozsah a kvalitu služby nese stát. Výrazně se zde projevují rovnostářské 

tendence ve spotřebě takových veřejných služeb, jako jsou služby základního školství apod. 

Poskytnutí těchto dotací se spojuje také s tím, že se využívají na akce, které jsou dočasné, 

neopakující se v čase. Jde o dotace zajišťující oblast přenesené působnosti územních celků. 

• Kapitálové účelové dotace 

Většinou jsou nepravidelné v čase i v prostoru. Jsou přijatelné tehdy, jestliže uhradí 

podstatnou část výdajů na konkrétní investiční akci. Poskytují se na investiční výstavbu, která 

lépe umožní uspokojovat místní většinou upřednostňované veřejné statky (např. školy), či na 

investice přesahující svým významem danou lokalitu, kdy užitek z nich mají i další uživatelé, 

nejen místní (např. silnice), nebo na realizaci určitých programů státu.  

2) Všeobecné dotace 

Jedná se o dotace, které jsou nepodmíněné, tedy nejsou poskytovány na předem stanovené 

účely a za předem stanovených podmínek. Subjekt, který dotaci obdrží, ji může použít podle 

svého uvážení. Do této skupiny patří dotace na vyrovnávání schodku hospodaření. Příjemci 

mohou takové dotace používat dle svého uvážení, jako kdyby to byly jejich vlastní příjmy. 

Jejich použití je omezeno jen tím, zda jsou poskytovány na financování běžných výdajů či 

kapitálových výdajů. 

3) Vyrovnávací dotace 

V našich podmínkách mají tyto dotace podobu buď odvětvové vyrovnávací dotace (na 

financování školství a sociálního zabezpečení) nebo dotace územně vyrovnávací (k odstranění 

určitých rozdílů v daňové výnosnosti jednotlivých oblastí).  

 

3.4.2 Účelové dotace  

   V oblasti dotací představují účelové dotace nejvyšší položku. Níže uvedené dotace jsou 

obcím poskytovány dle celostátně platných pravidel a jsou odrazem toho, jaké specifické 

funkce pro stát jednotlivé obce vykonávají. Jedná se o běžné dotace, které slouží na pokrytí 

běžných výdajů a kapitálové dotace, které udávají přehled o realizovaných investičních 
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projektech v dané obci. V současné době jsou obcím poskytovány běžné a kapitálové dotace 

v rámci následujících kapitol 34. 

 

3.4.2.1 Dotace v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí 

   Tento soubor dotací a příspěvků je určen na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve 

školství, zdravotnictví, ústavech sociální péče a domovech důchodců. Pro výpočet těchto 

druhů dotací jsou použity propočtové ukazatele – tj. počty dětí/žáků navštěvující základní 

školy, počty míst v zařízení sociálních služeb nebo domovech důchodců. Pomocí těchto 

ukazatelů jsou pak stanoveny absolutní částky dotací, které plynou do jednotlivých rozpočtů 

obcí. 

   Dalšími dotacemi (příspěvky) v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům 

obcí jsou dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených ze zaniklých okresních úřadů 

obcím, dále příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti obcí a dotace na dávky 

sociální péče. 

  Tyto dotace jsou obcím poskytovány dle celostátně platných pravidel a jsou odrazem toho, 

jaké specifické funkce pro stát jednotlivé obce vykonávají. 

   Dotace ze státního rozpočtu vždy obec získává prostřednictvím kraje. V tomto případě tak 

rozlišujeme dva typy dotací a to dotace „průtokové“ 35 a dotace „neprůtokové“ 36. 

   Položky dotací v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí jsou uvedeny 

v následující tabulce. Pro ilustraci uvádím konkrétní částky těchto položek pro rok 2006. 

 

Tab. č. 6 – Dotace ze státního rozpočtu (2006) zahrnutých ve finančních vztazích státního 

rozpočtu  k rozpočtům obcí a hl. m. Prahy 

 

Dotace na dávky sociální péče celkem 16 000 000 tis. Kč 

Dotace na ústavy sociální péče celkem 331 624 tis. Kč 

Dotace na domovy důchodců celkem 1 162 551 tis. Kč 

Dotace na vybraná zdravotnická zařízení 36 524 tis. Kč 

Příspěvek na školství celkem 1 513 330 tis. Kč 

                                                
34 Ministerstvo vnitra České republiky, Veřejná správa, staženo 20.4.2006 
35 O objemu a účelu finančních prostředků určených obcím nemůže kraj rozhodovat (objem a účel 
stanoví státní rozpočet), tyto prostředky rozpočtem kraje „protečou“ do rozpočtu obcí 
36 Krajům je dána pravomoc rozhodovat o tom, která obec v kraji bude příjemcem prostředků 
obdržených krajem ze státního rozpočtu formou dotace. Kraj svým rozhodnutím určí příjemce těchto 
prostředků a poskytne je formou své dotace obcím. 
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Příspěvek na výkon státní správy celkem 7 109 105 tis. Kč 

Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím a ostatní 

činností v oblasti sociálních služeb 238 321 tis. Kč 

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (Státní rozpočet 2006, vlastní výpočty) 

Pozn.: Tabulka vypracovaná konkrétně na základě údajů v Příloze č. 7 a Příloze č. 8 zákona č. 543/2005 Sb., o 
státním rozpočtu České republiky na rok 2006 
 

3.4.2.2 Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa  

   Kromě výše zmíněných dotací mohou být obce také příjemcem jiných forem dotací, jejichž 

získání závisí na řadě okolností (např. finanční situace obce, zadluženost obce, finanční 

možnosti státu). O tyto dotace se musí obce individuálně ucházet. V literatuře jsou tyto dotace 

označovány jako „nenárokové“ dotace. 

Jedná se zejména o tyto typy dotací: 

a) Účelová dotace na zachování památkových rezervací 

b) Na strategii prevence kriminality na místní úrovni 

c) Účelové ekologické dotace pro nejvíce postižená území 

d) Dotace na opravy a rekonstrukce vybraných kulturních objektů 

e) Účelová dotace na pozemkové úpravy 

   Tyto formy nenárokových dotací jsou obcím v současné době poskytovány většinou 

prostřednictvím státem vyhlašovaných programů. 

 

3.4.2.3 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu. 

   Dalším zdrojem příjmů rozpočtů obcí jsou dotace poskytované obcím z ostatních kapitol 

státního rozpočtu. Prostřednictvím těchto dotací se v obcích financují významné programy na 

podporu municipálního rozvoje. Nejvyšší položku tvoří dotace z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy 37. Mezi další zastoupené resorty patří Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo kultury. 

 

3.4.2.4 Dotace ze státních účelových fondů 

   V některých případech jsou obcím poskytovány i dotace ze státních účelových fondů, které 

spravují příslušná ministerstva. Tyto dotace jsou zpravidla přísně účelové, přičemž podmínky 

pro poskytnutí těchto dotací určuje správce státního účelového fondu. 

                                                
37 Její značná část zahrnuje přímé náklady na vzdělávání, které jsou poskytovány obcím. 



 27 

   V současné době se jedná o tyto státní fondy (Ministerstvo financí, Zpráva o hospodaření 

ostatních složek veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu, staženo 

20.4.2006): 

a) Státní fond životního prostředí (dále jen SFŽP) 

b) Státní fond kultury 

c) Státní fond dopravní infrastruktury 

d) Státní fond rozvoje bydlení 

e) Státní zemědělský intervenční fond 

f) Státní fond pro zúrodnění půdy 

g) Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie 

 

3.4.2.5 Dotace v rámci finanční pomoci z Evropské unie 

     Finance z Evropské unie jsou jedním z prostředků plynoucích do obecních rozpočtů a 

v budoucnu jistě nabudou na významu. Obce mají možnost čerpat prostředky z následujících 

čtyř fondů (Fondy EU, 2005, str. 14 a 17) - Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR), 

Evropský sociální fond (ESF), Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EZOZF), 

Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR) a Fond soudržnosti (Kohezní fond) 38.   

   V této oblasti je třeba opět zmiňuji důležitý fakt, a to, že špatné financování samosprávy 

v rámci České republiky může způsobit značné problémy při získávání zdrojů ze 

jmenovaných fondů. Systém je totiž založen na spoluúčasti a může se stát, že obce nebudou 

mít pro spoluúčast na projektech realizovaných z evropských fondů  dostatek zdrojů. 

 

3.5  Shrnutí 

   Obce mají mnoho zdrojů, ze kterých jsou čerpány příjmy do jejich rozpočtů. 

   Podíváme-li se zpět na tabulku č. 2 vidíme, že největším zdrojem obecních příjmů jsou 

příjmy daňové a dále pak přijaté dotace.  

   Co se týká daňových příjmů, zde jsou největší položkou sdílené daně (cca 90%), z čehož 

vyplývá, že obce jsou finančně velmi závislé na rozpočtových výnosech. Dalším zdrojem 

daňových příjmů je daň z nemovitostí. Jedná se o tzv.svěřenou daň, tj. veškerý příjem z této 

daně plyne do rozpočtu obce. Obec má v tomto případě možnost příjmy z této daně v rámci 

zákonem stanovených kritérií ovlivnit, to znamená, že v případě této daně lze hovořit o 

                                                
38 Po povodních v srpnu 2002 byl založen Fond solidarity jako nový finanční nástroj EU umožňující 
poskytovat členským státům finanční  podporu při mimořádných událostech.  
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položce, která představuje jistou finanční autonomii obcí. Stejně tak tomu je i u místních 

poplatků, nicméně oba tyto příjmy představují jen malý podíl na daňových výnosech. 

   Dalším významným zdrojem jsou dotace, které představují cca 40% veškerých obecních 

příjmů (viz.Tab.č.2 na str.17). V tomto případě je třeba si uvědomit, že se jedná o takové 

zdroje, o které se obce nijak nepřičinily a tedy nemohou nijak posilovat efektivitu 

hospodaření nižších územně samosprávných celků.  

   Pro obce České republiky jsou důležité zdroje ze spolufinancovaných projektů v rámci 

Evropské unie. U nich je třeba si uvědomit, že obce budou potřebovat značné množství 

prostředků právě na jejich spolufinancování. Ovšem stávající vysoká zadluženost obecních 

rozpočtů jistě není vhodnou výchozí situací.  
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4. METODA  

 

4.1 Metoda, obsah a cíl průzkumu 

   Jako základní metodu své práce jsem zvolila analýzu kvalitativních dat získaných od 

zástupců nižších územně samosprávných celků. Byla zvolena korespondenční forma 

průzkumu pomocí dotazníku (Příloha č. 3), který byl rozeslán jednotlivým obcím. Struktura 

dotazníku odpovídala struktuře daňové stránky rozpočtů obcí, neboť ta je v práci primárním 

zájmem.  

   Cestou analýzy kvalitativních dat jsem se vydala záměrně. Informační základna získaná na 

základě analýzy kvantitativních dat týkajících se problematiky financování obcí je poměrně 

široká. Dané údaje jsou bezpochyby velmi cenné, nicméně jsem přesvědčená, že někdy 

mohou být zkreslené 39, respektive nedostatečně vypovídající, což je dáno samotnou povahou 

průzkumu. Právě zvolená metoda analýzy kvantitativních dat mi umožnila získat přehled o 

daných problémech, a to v daleko širším kontextu. Nicméně je třeba upozornit na skutečnost, 

že vzhledem k omezení průzkumu (blíže kap. 4.3) bylo primárním cílem identifikovat, s čím 

jsou zástupci dotazovaných obcí nespokojeni se stávající situací ve financování jejich 

obecních rozpočtů  (v daňové oblasti) a co by případně chtěli změnit 40 .   

    Struktura dotazníku byla rozdělena na dvě části. V první bylo cílem zjistit názory 

představitelů správy v jednotlivých obcích na položky sdílených a svěřených daní a na 

nedostatky, které v nich spatřují. Jako nedostatek je zde chápana jistá nespokojenost se 

systémem nastavení těchto položek, tj. s jejich legislativní úpravou a v případě sdílených daní  

se systémem jejich redistribuce. V druhé části dotazníku jsem se pak ptala, jak vnímají 

představitelé obcí případné zavedení municipálních daní, zda by byli pro či nikoli a jestliže 

ano, pak za jakých podmínek.  

   Přestože se ve své práci snažím soustředit na příjmovou stránkou rozpočtu, je zřejmé, že 

není možné ji od výdajové stránky zcela oddělit, proto se i tato do odpovědí promítla, a to 

například u nedostatků v systému redistribuce sdílených daní, či u problému týkajícího se 

přílišné fixace územních rozpočtů na rozpočet státní. 

   V současné době probíhají četné diskuse týkající se fiskálních vazeb mezi státem a nižšími 

samosprávnými celky, nicméně by se dalo říci, že výsledky jsou stále nedostatečné.  

                                                
39 Např. kdybychom se představitelů obcí zeptali, zda by byli pro zavedení municipálních daní, nejspíš 
by většina odpověděla, že nikoli, neboť daňové zatížení občanů je už tak vysoké. Dáme-li ale 
zástupcům obcí možnost se k dané otázce více vyjádřit (jak jsem učinila ve svém průzkumu), zjistíme, 
že odpovědi jsou v mnoha případech kladné, ovšem za podmínky např. možnosti určovat sazbu daně 
40 V případě zájmu jsou odpovědi získané od zástupců obcí u autorky práce. 



 30 

 

Základním problémem je nekvalitní komunikace zejména ze strany státu a nedostatečná snaha 

o vzájemnou spolupráci. Dokladem je například to, že v České republice stále neexistuje 

žádné oficiální stálé odborné fórum (jak tomu je např. v Nizozemí), které by bylo 

kompetentní v řešení problémů fiskálních vazeb mezi státem a územními samosprávami, i 

když je třeba říci, že k jistému posunu v této oblasti už dochází 41. Průzkum byl proto veden 

snahou odhalit některé nedostatky ve fungování fiskálních vazeb mezi státem a nižšími 

samosprávnými celky tak, jak je spatřují sami představitelé samospráv. 

   Od roku 2000 po dnešní dobu, tedy rok 2006, došlo ke schválení řady právních norem, které 

se zásadním způsobem dotkly územních samospráv (blíže kapitola 2 a 3). Tyto změny vedly 

jak ke strukturálním a majetkovým změnám, tak také ke změnám v oblasti financování 

obecních rozpočtů. Cílem průzkumu bylo tedy také zjistit, jak tyto legislativní změny vnímají 

představitelé nižších územních celků a zda v nich spatřují nějaké nedostatky.  

 

4.2 Výzkumný vzorek 

   Celkem bylo osloveno 200 nižších územně samosprávných celků, tj. 3,2 % z celkového 

počtu obcí v České republice, které činí 6244 42. Obce byly vybrány tak, aby byly splněny 

podmínky zastoupení podle velikostních kategorií a také podle statutu obcí. Do vzorku 

dotázaných tak byly zahrnuty jednak statutární města, dále obce s rozšířenou působností a 

obce s pověřeným obecním úřadem a také malé obce.  Pro potřeby průzkumu jsem jako malou 

obec určila obec do 1500 obyvatel a to záměrně, neboť se jedná o maximální hranice počtu 

obyvatel pro 4.velikostní kategorii (viz.Tab. č. 4 na str.19). 

   Předpokládala se návratnost cca 50%, což bylo překročeno. Odpovědi tak byly získány od 

2% z celkového počtu obcí v České republice. Návratnost odpovědí ukazuje následující 

tabulka. 43  

 
 
 
 
 
 

                                                
41 Na IX. Sněmu Svazu měst a obcí (SMO) předseda Svazu Oldřich Vlasák a ministr pro místní rozvoj 
podepsali smlouvu o spolupráci tohoto resortu se SMO ČR. 
42 Údaje Českého statistického úřadu, Města a obce, staženo 28.4.2006 
43 Nejvíce odpovědí přišlo ze Zlínského kraje a z kraje Vysočina. 
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Tab. č. 7 – Návratnost odpovědí v provedeném průzkumu 
 
         Počet dotázaných       Návratnost odpovědí 
Statutární města                      19                   10 
Obce s rozšířenou působností                      45                   31 
Obce s pověřeným obecním 
úřadem 

                     45                   28 

Malé obce (do 1500 obyv.)                      91                   53 
Celkem                    200                  122 
 

   Snahou také bylo, aby se obce nacházely na území různých krajů. Konkrétně jsem oslovila 

obce ve Středočeském kraji, ve Zlínském kraji, v Olomouckém kraji, v kraji Vysočina a 

v Jihomoravském kraji, a to v případě malých obcí, obcí s rozšířenou působností a obcí 

s pověřeným obecním řadem tak, aby byl počet dotazovaných obcí v daných kategoriích ve 

jmenovaných krajích co možná nejrovnoměrněji zastoupen. Takové dělení bylo zvoleno čistě 

z důvodu větší „objektivity“ průzkumu 44 a při definování nedostatků již k němu dále 

přihlíženo nebylo. Rozložení obcí po jednotlivých krajích ukazuje Tab. č. 8. 

 

Tab. č. 8– Rozložení dotazovaných obcí ve vybraných krajích 

 

 Středočeský 
kraj 

Olomoucký 
kraj 

Zlínský kraj Kraj 
Vysočina 

Jihomoravský 
kraj 

Malé obce 20 18 18 17 18 
Obce 
s rozšířenou 
působností 

12 7 8 8 10 

Obce 
s pověřeným 
obecním 
úřadem 

12 7 12 
 

7 7 

 

4.3 Omezení průzkumu 

   Je třeba upozornit na omezení provedeného průzkumu, což plyne už z jeho povahy.  

   Zejména se jedná o skutečnost, že výsledky průzkumu nelze aplikovat na celkovou situaci 

obcí v České republice, jak vyplývá již z velikosti výzkumného vzorku (122 odpovědí z 6244 

obcí). Stejně tak nelze odpovědi zevšeobecňovat, neboť co jedna obec spatřuje jako 

problematické, druhá nemusí, a naopak. Abych tak došla větší objektivitě odpovědí, jako 

                                                
44 Neobjektivní stránka průzkumu je uvedena v kap. 4.3.   
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nedostatek jsem definovala ty skutečnosti, které jako problematické spatřovalo nejvíce 

obecních představitelů. 

   Další omezení průzkumu (tedy jeho neobjektivnost) je dáno tím, že lze předpokládat, že 

vzhledem k tomu, že otázky směřují na zástupce obcí, v odpovědích bude převažovat 

nespokojenost se současným nastavením systému financování obcí.  

   Posledním omezením průzkumu je fakt, že se soustředím jen na jednu oblast rozpočtu, a to 

příjmovou stránku. Opětovně zdůrazňuji, že výdajovou stránku přesto nelze zcela oddělit a 

do průzkumu se také promítla. 

 

4.4 Závěry průzkumu 

   Vzhledem k poměrné malé specifikaci otázek byly výsledky průzkumu v jednotlivých 

položkách daňových příjmů hodně diversifikované. To znamená, že daných nedostatků bylo 

ve jmenovaných oblastech uvedeno větší množství. Z důvodu rozsahového omezení a také pro 

větší příspěvek práce jsem se pak snažila vymezit zejména ty nedostatky, které byly zástupci 

obcí zmiňovány nejčastěji, a ty, které lze považovat za nejzávažnější. 

   Lze říci, že se v průzkumu potvrdilo, že právě legislativní změny po roce 2000 vnímají 

představitelé nižších samospráv jako ty, které mají na jejich příjmy negativní vliv. Přestože 

průzkum byl směřován na konkrétní oblasti, ve výsledku se tyto problémy mnohdy ukázaly 

jako širší a v souvislosti s nimi tak vyplynuly ještě problémy další.  

   Stejně tak bylo překvapující, že odpovědi obcí byly protichůdné, a to i v případech, kdy se 

jednalo o obce stejné kategorie (malé obce apod.). Překvapující bylo například to, že některé 

malé obce nepovažují získávání podílů na sdílených daních dle členění do kategorií jako 

problematické, zatímco další malé obce se cítí být tímto členěním znevýhodněny.  

   Co se týká daně z nemovitosti, tak se potvrdilo očekávání, že obce budou s touto položkou 

nespokojené, neboť stávající legislativa je již 15 let bez novelizace. 

   V 2.části průzkumu, která se týkala případného zavedení obecních daní jsem očekávala, a 

také se potvrdilo, že by obce ve většině případů byly pro jejich zavedení, nicméně za určitých 

konkrétních podmínek (blíže kap.6.2.2). 

   Výsledek průzkumu ukazuje, že podmínky financování nižších samosprávných celků 

z daňových příjmů v České republice nejsou nastaveny optimálně a jsou v mnohém 



 33 

problematické 45 a že je třeba učinit legislativní opatření, která by vedla ke zlepšení dané 

situace. Řešení, která by byla možná aplikovat na náš systém, jsou uvedena v 6. části.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45 Přestože nebyl výzkumný vzorek příliš velký, bylo zde několik oblastí, které spatřovaly za 
problematické všechny či většina obcí. 
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5. NEDOSTATKY V DAŇOVÉ OBLASTI PŘÍJM Ů NIŽŠÍCH ÚZEMN Ě 

SAMOSPRÁVNÝCH CELK Ů NA ZÁKLAD Ě PROVEDENÉHO PRŮZKUMU A 

PROBLÉM ZADLUŽENOSTI OBECNÍCH ROZPO ČTŮ  

 

  V této části práce vyhodnocuji informace získané od zástupců dotazovaných obcí v oblasti 

daňové stránky obecních rozpočtů. Znovu upozorňuji na skutečnost, že výsledky výzkumu 

nelze zevšeobecňovat už z povahy výzkumného vzorku, kdy byli dotazováni zástupci obcí, 

takže se dá předpokládat, že jejich odpovědi nemusí vždy odpovídat skutečnosti nebo že 

určitá věc, kterou jedna obec spatřuje jako problematickou, nemusí platit v případě obce jiné, 

tedy že se může jednat o konkrétní individuální problém konkrétní obce.  

   Jelikož východiskem pro sepsání práce mi byla situace v oblasti obecní zadluženosti, 

považuji za nutnost alespoň stručně zmínit, jaké jsou příčiny této zadluženosti. Na případu 

dluhové služby pak ukazuji, jaké kroky v této oblasti podnikla vláda a že nebyly pro obce 

zcela ideální. 

   V další části se pak už věnuji konkrétním nedostatkům v daňové oblasti obecních příjmů 

tak, jak je definovali zástupci obcí. Zejména se jedná o nedostatky v oblasti sdílených daní. 

Ze svěřených daní v této části práce vyhodnocuji to, co identifikovali zástupci obcí za 

nedostatek v oblasti  daně z nemovitostí.  Na další svěřené příjmy, tedy místní poplatky, pak 

soustředím pozornost v poslední části práce.  

 

5.1 Zadluženost územně samosprávných celků 

   Rozpočty obcí v České republice jsou dlouhodobě charakterizovány deficitními sklony, kdy 

dochází k výrazné akceleraci jejich růstu.  To dokládá následující tabulka (autor neuveden, 

Aktuální problémy zadluženosti, str. 47) 46 .  Zde vidíme, k jak velkému nárůstu dluhu od 

roku 1994 došlo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Časopis Obec a finance 3/2005 
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Tab. č. 9 - Vývoj zadluženosti a podíl na obyvatele 

Rok 
Počet obcí 
celkem 

Počet 
zadlužených 
obcí 

Počet obyvatel 
zadlužených obcí 

Zadluženost 
celkem (mil. Kč) 

Zadluženost na 
obyvatele (Kč) 

1994 6 221 1 969 7 539 091 14 344,9 1 900 

1995 6 243 2 341 8 080 904 20 322,9 2 510 

1996 6 227 2 274 8 429 584 28 262,4 3 350 

1997 6 230 2 450 8 703 842 34 385,7 3 950 

1998 6 238 2 721 8 931 369 38 992,7 4 370 

1999 6 239 3 091 9 081 782 39 972,8 4 400 

2000 6 246 4 213 9 434 937 40 968,4 4 340 

2001 6 250 2 985 9 109 435 48 343,7 5 310 

2002 6 331 3 027 9 040 395 55 798,4 6 170 

2003 6 244 3 108 9 007 830 70 413,4 7 820 

2004 6 244 3 217 8 854 218 74 868,4 8 460 

 
 
   Obecně lze říci, že z hlediska inflace je zadluženost pro dlužníka výhodná (výše dluhu ztrácí 

na hodnotě), nicméně v případě obcí je jistá míra zadluženosti problémem, a to zejména 

v současné době, kdy obce mohou čerpat prostředky z fondů Evropské unie a chybí jim 

finanční zdroje na spolufinancované projekty. Výsledkem tak zcela jistě bude jen ještě vyšší 

míra zadluženosti. 

   Následně uvádím některé důležité faktory, které mají vliv na výši zadluženosti obcí a dále, 

jak se k tomuto problému z legislativního hlediska postavila vláda. 

 

5.1.1  Nároky na výdaje obecního a státního rozpočtu 

   Prohlubování obecních deficitů je důsledkem rozevírajících se nůžek mezi příjmy a výdaji 

veškerých veřejných rozpočtů. V případě obecních rozpočtů dochází ke zvyšování jak 

běžných 47,  tak kapitálových 48  výdajů, ovšem současně se obce setkávají s nedostatkem 

zdrojů na jejich financování.    

   Místopředseda Svazu měst a obcí (dále SMO) Josef Bezdíček v rozhovoru (Bezdíček, 2002, 

str.12) uvedl, že příčinu zadluženosti obcí vidí již v době, kdy se obce snažily zlepšit úroveň 

infrastruktury, ovšem neměly dostatek vlastních prostředků, a tak se zadlužovaly. V dnešní 

době úvěry, které obce přijímají, souvisí s nutností řešit základní otázky zanedbané 

                                                
47 Sem spadají např. provozní výdaje, náklady na opravu a údržbu, mzdové náklady v organizacích 
zabezpečujících veřejnou potřebu obyvatel, transfery domácnostem aj. 
48 Ty slouží zejména k financování investičních potřeb v daném roce 
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infrastruktury a rozvoje svého území. Jedná se o úvěry, které souvisí s ochranou životního 

prostředí, výstavbou plynofikací, kanalizací, čistíren odpadních vod, ale jedná se také 

o nezbytné rekonstrukce škol, bytového fondu či památek. 

   Obce musí plnit stále více povinností, které jim ukládají zákony, aniž by k tomu dostávaly 

potřebné finanční zdroje. Nutnost vybudovat a udržovat potřebnou infrastrukturu v obcích 

zase vyžaduje stále více investičních prostředků, což vede ke zvyšování zadluženosti. Běžné 

výdaje ovlivňují trvale rostoucí ceny energií a materiálů. 

   Zadluženost obcí je také spojena s tím, že jejich rozpočty jsou silně vázány na státní 

rozpočet. Příjmy, které by mohly jít do rozpočtů územních samospráv, jsou značně 

omezovány právě situací ve výdajové stránce státního rozpočtu. Velkou část výdajů (Vaculík, 

J., 2006, str.28) státního rozpočtu totiž představují mandatorní a quasi-mandatorní výdaje. 

Jedná se o výdaje, které musí být ze zákona součástí výdajové stránky státního rozpočtu, čímž 

je značně omezován prostor pro rozpočtové hospodaření. Pro představu uvádím tabulku, která 

ukazuje , že jejich podíl na výdajích státního rozpočtu se blíží 90%.  

 

Tabulka č. 10: Vývoj podílu mandatorních a quasi-mandatorních výdajů na výdajích státního 
rozpočtu a hrubém domácím produktu 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 
2003 
rozp. 

Mandatorní výdaje 44.8 47.6 50.8 52.9 52.1 53.1 53.5 55.7 55.0 
Quasi-mandatorní výdaje 23.0 23.4 22.6 22.2 22.6 22.3 26.6 27.9 26.5 
CELKEM (% z výdajů SR) 67.8 71.0 73.4 75.1 74.7 75.4 80,1 83.5 81.4 
CELKEM (% z HDP) 21.2 22.0 22,9 23.1 23.4 24.0 24.4 25.5 26.3 
 
Zdroj: Zpráva k návrhu státního rozpočtu na rok 2003, Ministerstvo financí (www.mfcr.cz , 
staženo 8.5.2006) 
 
Poznámka: Mandatorní výdaje se skládají z výdajů vyplývajících ze zákona (zejm. sociální transfery, platba na 
penzijní připojištění, stavební spoření, platba státu do zdravotního pojištění, dluhová služba apod.) a výdajů 
vyplývajících z jiných právních norem a z výdajů vyplývajících ze smluvních závazků státu (záruky, transfery 
mezinárodním organizacím atd.). Quasi-mandatorní výdaje jsou tvořeny zejména výdaji na aktivní politiku 
zaměstnanosti, výdaji na obranu, mzdami a platy v rozpočtové sféře a předurčenými kapitálovými výdaji. 
 
   Daný problém může být vyřešen pouze dobře zpracovanou a uskutečněnou sociální, 

školskou, zdravotní a důchodovou reformou. Tou by došlo (i když třeba ne v krátkodobém 

horizontu) k uvolnění značného objemu finančních prostředků, které by mohly 

prostřednictvím různých forem příjmů plynout do obecních rozpočtů. Je jen třeba k občanům 

přistoupit s otevřenými kartami a situaci řešit, tak jak to udělali na Slovensku. Zde  začala k  
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1.1. 2005 významná reforma důchodového systému, na kterou v České republice marně 

čekáme, a která nám může být v mnohém inspirující (blíže článek Dana Švarce 49). 

 

5.1.2 Systém kontrol dotací  

   Jako další příčinu zvyšování zadluženosti obcí vidím současné nastavení systému kontrol 

poskytnutých dotací. Ten je nepřehledný a značné legislativní nedostatky v této oblasti pak 

vedou k tomu, že jsou obce nuceny poskytnuté dotace navrátit, a to včetně vysokých penále. 

Není neobvyklé, že poskytovatel dotace neshledá při využití dotace nedostatky, avšak 

následná kontrola ze strany finančních úřadů vede ve stejných případech často k závěrům o 

porušení rozpočtové kázně v důsledku drobných pochybení, což zakládá povinnost dotace 

vrátit. Mnohdy se tak jedná o formální pochybení na straně obcí, či o naprosto byrokratický 

výklad zákona ze strany kontrolních orgánů. Pro lepší představu uvádím dva příklady.  

   Město Jeseník 50 bylo nuceno poskytnutou dotaci vrátit z následujícího důvodu. V dotačních 

podmínkách byl uveden závazný termín „realizace stavby“. Město tedy termín realizace 

stavby aplikovalo na termín odevzdání díla dodavatelem městu. Nyní finanční úřad (FÚ) trvá 

na svém výkladu, že termínem realizace stavby mělo být datum kolaudace.  

   U nově získávaných dotacích již v dotačních podmínkách tento výklad pojmu bývá, takže 

tyto problémy byly jen s dotacemi do konce roku 2004. FÚ nechce zohledňovat, že nyní 

známý výklad termínu nelze zpětně aplikovat na dotace, při jejichž realizaci termín vyložen 

nebyl. Tento rozpor ve výkladu termínu „realizace stavby“ pak FÚ považuje za porušení 

rozpočtové kázně, přestože dotace byly přesně použity na stanovený účel a bez jakýchkoliv 

jiných závad. 

   Že důvody navrácení dotace jsou někdy založeny na skutečně byrokratickém výkladu 

zákona je vidět na případu Ostravy. Ta byla nucena vrátit dotaci a ještě zaplatit sankční 

poplatek z důvodu, že kolaudace objektu spolufinancovaného z dotace proběhla o devět dní 

později, než bylo stanoveno.   

 

5.1.3 Příspěvek na výkon přenesené působnosti v souvislosti s legislativními změnami 

v roce 2002 

   Je známo, že legislativní změny v roce 2002 měly značný vliv na zvyšování celkové 

zadluženosti obcí, kdy byly na obce převedeny nové kompetence, aniž by došlo k jejich 

                                                
49 Švarc Dan: Důchodová reforma na Slovensku-inspirace pro ČR?, www.mesec.cz, 26.1. 2005 
50 Zdroj: interní materiály města Jeseník (získané od zastupitele daného města) 
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profinancování ze strany státu. To dokládá i výše uvedená Tab.č.9, ve které je vidět, jak po 

roce 2002 došlo k značnému nárůstu obecní zadluženosti. 

      Problém profinancování výkonu přenesené působnosti se týká zejména obcí s pověřeným 

obecním úřadem 51 a obcí s rozšířenou působností 52 (blíže kap. 2.2), které vznikly po 

zásadních systémových změnách v roce 2002, kdy byly zrušeny okresy. Mnoho kompetencí, 

jenž dříve vykonávaly právě okresy, tak bylo převedeno na jmenované obce právě v rámci 

zákona o zrušení Okresních úřadů, přičemž příspěvek na výkon této působnosti mnohdy 

nepokrývá ani polovinu nákladů. Existují i případy, kdy obcím nebylo profinancováno ani 

nutné zázemí (budovy) . Např. město Říčany 53 , které je dvojkovou i trojkovou obcí při 

zrušení okresních úřadů a převedení kompetencí nedostalo budovu, ale bylo na něj převedeno 

55 míst, která muselo město umístit většinou do pronajatých prostor. Nájem městu nebyl 

zaplacen. V letošním roce (tedy v roce 2006) město koupilo budovu, kam chce státní správu 

z pronajatých prostor přestěhovat, ovšem ani na nákup této budovy nebyla městu poskytnuta 

dotace.  Další město Slaný, které je také dvojkovou i trojkovou obcí, bylo z důvodu těchto 

změn nuceno vzít si úvěr ve výši 40 mil.Kč na rekonstrukci budov, do kterých přišli noví 

úředníci. S převodem kompetencí v roce 2002 bylo nutné zaměstnat a umístit několik desítek 

nových úředníků. Budovy bylo nutno zrekonstruovat a vybavit kancelářským nábytkem a 

počítačovou sítí. Tento úvěr bude město splácet 15 let (ročně cca 2 667 tis.Kč). 

   Oblasti, které nebyly dostatečně profinancovány, se týkají zejména školské a sociální 

oblasti. 

 

5.1.4 Legislativní opatření ze strany státu k regulaci zadluženosti 

   Vláda České republiky již podnikla několik kroků, které měly vést ke snížení zadluženosti 

obcí. Jak se ukázalo, jmenovaná opatření měla na rozpočty obcí i negativní dopad. 

 

5.1.4.1 Legislativní opatření z roku 2001  

   V roce 2001 došlo ke schválení zákona č.450/2001, kterým byly novelizovány zákony o 

obcích, krajích a hl.m. Praze. Jednalo se o návrh, který byl přijat na základě poslaneckého 

návrhu bez předcházející konzultace s obcemi. Jím zavedená opatření jsou následující: 

a) uzavření smlouvy o přijetí úvěru obcí ze zahraničí schvaluje vláda 

                                                
51 Tzv. „dvojková obec“ 
52 Tzv. „trojková obec“ 
53 Zdroj: interní materiály města Říčany (získané od zastupitele daného města) 
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b) obec nesmí přijmou úvěr, pokud jejich dluhová služba přesahuje 15% vlastního 

rozpočtu minulého roku 

c) obec nesmí svým majetkem ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž 

není zřizovatelem 

d) stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát 

smluvně 

   Již v červnu a červenci následujícího roku byla tato opatření novelami zákonů o obcích 

zrušena, neboť jejich okamžitá aplikace v praxi přinášela neřešitelné potíže. Pouze 

problematika ručení obecním majetkem byla nově upravena a platí dodnes, stejně jako 

ustanovení v bodu d). 

 

5.1.4.2 Legislativní opatření z roku 2004 

   Vláda České republiky 54 přijala dne 14. dubna 2004 usnesení č. 346 o Regulaci 

zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby. Ministerstvo financí vypočítalo 

každé obci (i kraji) definitivní ukazatel dluhové služby. Těm obcím, které překročily 

stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí 

oznámilo dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím 

období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom požádalo dotčené obce, aby do 3 měsíců 

zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká 

opatření budou přijata. Dále si ministr financí vyžádal předložení Zprávy o výsledcích 

přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok a stanoviska zastupitelstva k této zprávě 

a také rozpočtový výhled. 

   V případě, že i v dalším roce obec překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo financí 

předá seznam těchto obcí poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů, 

aby při projednávání žádostí těchto obcí o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční 

výpomoc (NFV) přihlédli k této skutečnosti. Překročení 30 % výše ukazatele dluhové služby 

neznamená automaticky ztrátu možnosti získat státní dotaci. Naopak, toto kritérium se 

nepoužívá u akcí již schválených a pokračujících z předchozích let, u dotací, které jsou 

součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a krajů, schválených v rámci 

zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok a u dotací jmenovitě určených 

jednotlivým obcím a krajům a schválených v rámci zákona o státním rozpočtu na příslušný 

kalendářní rok.  

                                                
54 Ministerstvo financí ČR, Regulace zadluženosti obcí a krajů, taženo dne 12.3.2006 
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Ukazatel dluhové služby se počítá následovně: 
 
   dluhová služba 55 
----------------------- X 100 = ukazatel dluhové služby (%) 
  dluhová základna 56 
 
   K oblasti tohoto legislativního opatření již byly vzneseny námitky ze strany Svazu měst a 

obcí (SMO) a to následující (Váňa, Stanoviska svazu k dluhové službě z března 2004, staženo 

dne 23.4.2006). SMO nesouhlasí s propočtem ukazatele dluhové služby, neboť dle jejich 

názoru je logicky chybný, protože dluhovou službu vypočítává jako poměr zaplacených 

(vyjmenovaných) dluhů k celkovým příjmům jednoho konkrétního kalendářního roku. 

V případě, že obec měla úspory z minulých let a jednorázově úvěr splatí (například 30 % 

původní hodnoty úvěru), ukazatel dluhové služby bude například 50 %. Ve skutečnosti však 

po splacení úvěru nebude mít obec třeba vůbec žádný dluh, ale podle navrženého výpočtu 

bude hodnocena velice špatně. Konkrétně by mohlo jít o případ, kdy se obec se 

zcela přijatelnou výší svého zadlužení rozhodne nahradit starší méně výhodné úvěry nebo 

emise dluhopisů novými, pro obec výhodnějšími úvěry či emisemi dluhopisů a předčasně tyto 

úvěry či emise splatí. V tento okamžik totiž obec zatřídí provedené jednorázové předčasné 

úhrady na položky 8xx2 nebo 8xx4 (viz.pozn.pod čarou č.51) , které vstupují do ukazatele 

dluhové služby 57 .  

    Připomínka vznesená ze strany SMO je závažná především z toho hlediska, že, jak již bylo 

zmíněno, na hodnotu pod 30% je vázána možnost získávat státní dotace. Tato připomínka 

navíc nabývá na významu při financování projektů z fondů EU, kde je případná podpora 

vyplácena až po skončení akce a obce budou v mnoha případech řešit překlenutí doby od 

zahájení realizace akce do přijetí prostředků právě krátkodobými úvěry a jejich jednorázovým 

splacením po obdržení příspěvku z EU. 

                                                
55 Obsahem dluhové služby jsou položky: zaplacené úroky (položka 5141 rozpočtové skladby), 
uhrazené splátky vydaných dluhopisů (položky 8xx2 rozpočtové skladby), splátky jistin (položky 8xx4 
rozpočtové skladby), splátky leasingu (položka 5178 rozpočtové skladby).  

   56 Dluhová základna obsahuje: skutečně dosažené daňové příjmy v Tř. 1 a nedaňové příjmy v Tř. 2 za   
   daný kalendářní rok, plus dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212 rozpočtové 
   skladby) (prostředky finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům krajů   
   podle přílohy zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok).  

57 SMO uvádí konkrétní případ, kdy v případě města s počtem obyv. cca 100 000 bude ukazatel 
dluhové služby při dvacetiletém splácení úvěru ve výši 500 mil. Kč na zcela vynikajících hodnotách 
2,85. Pokud se však město rozhodne tento úvěr jednorázově předčasně splatit jiným výhodnějším 
úvěrem nebo např. tím, že se rozhodne prodat nadbytečný majetek či jiným způsobem získá zdroje na 
splacení úvěru, stoupne vlivem této operace ukazatel dluhové služby na 38,9%, tj. více než je 
navrhovaná hranice 30%. Město této velikosti přitom může takové operace za účelem efektivní správy 
dluhu provádět každoročně a jeho ukazatel bude trvale nad stanovenou hranicí, a to i přesto, že 
z hlediska zadluženosti jsou jeho finance naprosto zdravé. 
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   V konečném důsledku tak může vést k tomu, že obce raději budou zůstávat zadlužené a za 

horších podmínek, protože jednorázová splácení úvěru povedou ke zhoršení jejich postavení 

při získávání dotací. Přijaté opatření tak může mít zcela opačný efekt. 

      Oprávněnost této připomínky však nezměkčuje ani text v předloženém materiálu, podle 

kterého „Dotčené obce a kraje do 3 měsíců zdůvodní překročení ukazatele dluhové služby a 

oznámí Ministerstvu financí jaká opatření budou přijata.“ V tomto zdůvodnění by jistě mohl 

být prostor pro ospravedlnění výše ukazatele, bohužel dosavadní zkušenost je taková, že 

příslušné státní instituce se pak striktně drží předepsaného postupu a na objektivní zdůvodnění 

neberou při svém rozhodování příliš zřetel. 

 

5.2 Nedostatky v daňové oblasti příjmů nižších územně samosprávných celků 

 

   Daňové příjmy představují hlavní zdroj obecních příjmů. K těmto příjmům patří zejména 

sdílené daně, daň z nemovitostí a místní poplatky (o nich kap. 3.1). V části průzkumu, která se 

věnovala nedostatkům v daňové oblasti, jsem se věnovala zejména sdíleným daním, neboť 

představují největší položku daňových příjmů (asi 90%). Dále se ukázalo, že obce nejsou 

spokojené se současným nastavením daně z nemovitostí. 58 .  

 

5.2.1 Sdílené daně 

 

    Otázky směřující k oblasti sdílených daní byly následující: 

1) Jaký je váš názor na klasifikaci obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel a 

následného přidělení finančních příjmů se sdílených daní dle příslušnosti k dané kategorii, 

respektive na základě příslušného koeficientu velikostní kategorie obcí tak, jak jsou 

definovány v Příloze č.1 zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní? Potažmo se 

vyjádřete i k procentu, které je každoročně definované ministerstvem financí, na jehož 

základě jsou redistribuovány sdílené daně? 

2)  Projevuje se tato forma redistribuce sdílených daní nějak v příjmové stránce vašeho 

rozpočtu? 

3) Jste spokojeni s určením podílů u jednotlivých daní, tak jak jsou definovány v zákoně 

č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní? 

                                                
58  Jak již bylo řečeno, na místní poplatky jsem se pak dotazovala v souvislosti s případným zavedením 
municipálních daní. Závěry v kap.6.2.2 
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4) Existují ještě nějaké vážnější nedostatky, které spatřujete v oblasti sdílených daňových 

příjmů vašeho rozpočtu? 

 

   Co se týká prvních dvou otázek, které byly cíleny na oblast principů, na jejichž základech se 

sdílené daně redistribuují, tak lze říci, že v této oblasti spatřují představitelé obcí několik 

nedostatků. Blíže o nich následující podkapitoly 5.2.1.1, 5.2.1.2 a 5.2.1.3.  

  Ve třetí a čtvrté otázce byl představitelům obcí dán prostor, vyjádřit se k oblasti sdílených 

daní jako celku a případně definovat další nedostatky. Zde se jako problematická ukázala být 

zejména položka motivační složky sdílených daní a přílišná fixace daňových příjmů na státní 

rozpočet. Blíže o daných problémech podkapitoly 5.2.1.4 a 5.2.1.5.    

   Konkrétní problémy týkající se sdílených daní tak, jak vyplývají z odpovědí představitelů 

nižších územně samosprávných celků, jsou tedy interpretovány v následujících podkapitolách. 

 

5.2.1.1  „Skokové“ rozdíly mezi kategoriemi  

    Klíčem k daňovému určení (tj.podílu na sdílených daních) je v České republice v zásadě 

počet obyvatel. Sdílené daně se u nás redistribuují na základě velikostních kategorií a k nim 

přiřazených koeficientů velikostní kategorie. Podíl na sdílených daních je dán zákonem 

č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. V příloze tohoto zákona pak 

jsou tyto velikostní kategorie a k nim přidělené koeficienty uvedeny.  

   Na začátek uvádím tabulku, ve které jsou zmíněné velikostní kategorie a koeficienty 

definovány. Tabulka je pak doplněna o počet obcí, počet obyvatel a objem sdílených daní 

v konkrétní kategorii. Posledním sloupcem jsem pak na základě vlastních propočtů doplnila 

tabulku o podíl na sdílených daních na jednoho obyvatele. Tuto tabulku považuji za velmi 

důležitou, neboť fakticky podporuje závěry získané z provedeného průzkumu. 
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  Tab. č.11 Sdílené daně obcí podle velikostních kategorií (2003) 
 
 

Č.K. Koeficient 
velikostní 
kategorie 
obcí 

Obce s počtem 
obyvatel od do 

Počet 
obcí  

Počet 
obyvatel 

Sdílené daně 
(v tis. Kč) 

Podíl na 
jednoho 
obyvatele 
obce 

1) 0,421 do 100  561 40 392 129 759 3 212 

2) 0,537 101-200 1 106 166 490 683 259 4 104 

3) 0,563 201-300 901 222 181 966 096 4 348 

4) 0,588 301-1500 2 833 1 854 138 8 564 575 4 619 

5) 0,597 1501-5000 587 1 506 011 7 043 511 4 677  

6) 0,615 5001-10 000 130 896 863 4 334 531 4 833 

7) 0,701 10 001-20 000 68 961 888 5 269 014 5 478 

8) 0,710 20 001-30 000 27 675 620 3 918 153 5 799  

9) 0,744 30 001-40 000 10 354 678 1 891 233 5 332 

10) 0,814 40 001-50 000 4 184 887 1 179 475 6 379 

11) 0,848 50 001-100 000 17 1 225 713 8 132 259 6 635 

12) 
1,039 

100 001-
150 000 

1 102 246 830 370 
8 121 

13) 1,671 150 001 a výše 3 853 050 11 166 834 13 090 

14) 
2,761 

Hlavní město 
Praha 

1 1 160 118 25 650 338 
22 110 

 celkem Česká republika 6249 10 204 275 79 759 407  

 
Zdroj: Ministerstvo financí ČR + vlastní výpočty v posledním sloupci 
 
Pozn.: Č.K. = číslo kategorie 
 

• Závěr z průzkumu 

   Jediným nedostatkem, který spatřovaly v této oblasti všechny kategorie obcí, jež byly 

dotazovány 59, byla nespokojenost se „skokovými“ rozdíly mezi jednotlivými velikostními 

kategoriemi. Tyto rozdíly pak obcím způsobují nemalé problémy v oblasti velikosti příjmů. 

V průzkumu se ukázalo, že malé obce (do 1500 obyvatel) s tímto členěním nesouhlasí a téměř 

90 % z došlých odpovědí je považuje za diskriminující, neboť objem jejich příjmů je 

markantně nižší, než objem příjmů obce, jenž má třeba jen o 10 obyvatel více a je zařazena o 

kategorii výše. Ve výsledku pak malé obce postrádají příjmy na případné investice do rozvoje 

                                                
59 Tj. statutární města, obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem a malé obce 
(do 1500 obyvatel) 
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infrastruktury apod. Na druhé straně byly i takové malé obce, které jsou se stávajícím 

systémem spokojeny (např. obec Malšovice, Dobrná aj.). 

   Dokladem této skutečnosti, tedy že malé obce jsou daným systémem znevýhodněny, nám je 

uvedená Tab. č. 11. Provedeme-li porovnání 4. a 5. kategorie, zjistíme následující skutečnosti. 

Obec, jež má 1 500 obyvatel získá na sdílených daních cca 6 923 000,- Kč. Je-li ovšem obec 

dvojnásobně velká, tedy má-li 3000 obyvatel, čímž spadá do 5.kategorie, pak objem 

prostředků pro takovou obec činí již cca 14 031 000,- Kč. Vidíme, že rozdíl v příjmech je 

téměř dvojnásobný. Zástupci malých obcí si tak stěžovali, že si například nemohou dovolit 

potřebnou rekonstrukci inženýrských sítí, jelikož jim zbývají prostředky jen na pokrytí správy 

obecního úřadu.  

   Co se týká velkých měst, tak i v jejich případě jim skokové rozdíly mezi jednotlivými 

velikostními kategoriemi působí značné snížení příjmů. Dokladem špatného nastavení 

systému je velikostní kategorie 100 001-150 000 obyvatel, ve které se nachází jen město 

Olomouc s 102 246 obyvateli. Pro Olomouc, jak přiznali i sami zástupci města, je takové 

postavení samozřejmě výhodné a město z něj profituje, neboť získává větší podíl na 

celostátním výnosu daní, než město, které má např. jen o cca 3000 méně. Opět je toho 

dokladem i Tab. č. 11. Olomouc je jediným městem, nacházejícím se v 12. kategorii. Z grafu 

plyne, že město na sdílených daních v roce 2003 získalo 830 370 (tis. Kč). Ovšem např. 

město, které má např. 99 000 obyvatel, tj. spadá do 11.kategorie, by získalo na sdílených 

daních pouze  656 865 (tis. Kč), tedy o několik desítek milionů méně.  

   Samozřejmě v souladu s objemem prostředků, které vynakládají velké obce na rozvoj 

infrastruktury a další investice, je potřeba příjmů u velkých měst daleko větší, nicméně malým 

obcím tento rozdíl přijde až příliš velký a získané prostředky jim neumožní větší investice 

například do zmíněné infrastruktury. Představitelé menších obcí zmiňují i skutečnost, že 

v obcích často pracuje nebo má rekreační nemovitosti velký počet lidí, kteří zde nemají trvalé 

bydliště. Přitom využívají obecní infrastrukturu a zvyšují náklady na její údržbu, aniž by se na 

tom jakkoliv finančně podíleli. Obce ovšem nemají na případné opravy dostatečné množství 

finanční prostředků. 

   Příkladem města, kterému „skokové“ rozdíly ve velikostních kategoriích a následné výrazné 

navýšení (či snížení) příjmů způsobuje problémy, jsou Karlovy Vary. Zástupce tohoto města 

zdůraznil, že město se nachází na dolní hranici velikostní kategorie (konkrétně 11.kategorie) a 

v současné době mu hrozí, že při dalším úbytku obyvatel se dostane do velikostní kategorie 

nižší (tj. 10.kategorie).  
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   Jak vidíme z definovaných nedostatků systému redistribuce sdílených daní, dochází tak 

paradoxně k tomu, že při úbytku jen několika desítek občanů daná obec přijde o nepoměrně 

větší objem finančních prostředků do svého rozpočtu. Nastavení velikostních kategorií tak 

způsobuje, že jeden obyvatel nahoru nebo dolů může příjem z daně výrazně ovlivnit.  

   Ve výsledku tak členění dle velikostních kategorií s sebou nese efekt honby za počtem 

občanů ve chvíli, kdy se obec ocitne na hranici dvou kategorií (známý případ Jihlavy, kde se 

přetahují o obyvatele). Existují i případy, kdy si obce občany dokonce kupují za finanční 

náhradu. Zástupce nejmenované „malé obce“ hovořil o snaze velkých měst kupovat občany 

okolních obcí pouze administrativně, přičemž okolní obce poté na občany, kteří u nich nadále 

žijí, doplácí sníženým příjmem do své pokladny.  

 

5.2.1.2 Procento určující podíl obce na sdílených daních 

   Ve výzkumu se oblast velikostních kategorií ukázala jako problematická ještě z jiného 

důvodu, který úzce souvisí s definovaným nedostatkem v předcházející kapitole. Jedná se o 

procento určující podíl obce na sdílených daních. I na tuto položku jsem se zástupců obcí 

dotazovala. 

   Pro orientaci v této oblasti jsem považovala za nutné vysvětlit o jaké procento se jedná, a 

jak se ono procento počítá. Nejdřív je třeba uvést ještě jednou přehled sdílených příjmů, který 

je uveden v z.č.243/2000 Sb. 60 (viz.následující strana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 O rozpočtovém určení daní, v platném znění 
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b)   podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, 
c)   podíl na 20,59 % 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 20,59 % 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 20,59 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických 
osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d). 

f)   podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, 
g)   30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni 

jejich splatnosti, a výnos 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 
sazby a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků 
srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo 
trvalého pobytu fyzické osoby, 

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 

 
Pozn.: Písmena označující jednotlivé řádky v tabulce (tj. b-i) jsou napsána tak,aby se shodovala s písemním 
označením v zákoně č. 243/2000 Sb. Označení bylo takto provedené pro potřeby dalšího výkladu k sdíleným 
daním. 
 

   Každá obec se na uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu daně označené 

v odstavci písmeny b–f  podílí stanoveným procentem. Procento zveřejní Ministerstvo financí 

v dohodě s Českým statistickým úřadem vyhláškou, vydanou každoročně s účinností od 

1. září běžného roku, a to ve výši odpovídající poměru násobku počtu obyvatel obce podle 

bilance počtu obyvatel České republiky k 1. lednu běžného roku a koeficientu velikostní 

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

   Každá obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce i) podílí 

stanoveným procentem. Procento stanoví Ministerstvo financí vyhláškou, vydanou 

každoročně s účinností od 1. září běžného roku, a to ve výši odpovídající poměru počtu 

zaměstnanců v obci, vykázanému v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 

a z funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu, k součtu zaměstnanců takto 

vykázaných v jednotlivých obcích České republiky, a to k 1. prosinci bezprostředně 

předcházejícího kalendářního roku. 

   Pro lepší orientaci uvádím jmenované dva procentní podíly na příkladu Prahy.  
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Tab. č. 12 – Procentní podíly Prahy na výnosu daní podle § 4 odst.1 písm. b-f a písm. i)  

 

Kraj Okres Název 
obce 

Kód 
základní 
územní 
jednotky 

Počet 
obyv.k 
1.1.2005 

Koeficient 
velikostní 
kategorie 
obce 

Procentní 
podíl obce 
na výnosu 
daní podle § 
4 odst.1 
písm. b) až 
f) zákona o 
rozpočtovém 
určení daní 

Počet 
zaměstnanců 
k 1.12.2004 

Procentní 
podíl obce 
na výnosu 
daně podle 
§ 4 odst. 1 
písm. i) 
zákona o 
rozpočtové
m určení 
daní 

   1     2    3      4      5      6        7         8            9 
Praha  Hl.město 

Praha 
554782 1170571 2,7611 31,913657 660 235 16,013360 

 

Zdroj: Příloha k vyhlášce č. 328/2005 Sb. 
 
Pozn.: Součet násobků počtu obyvatel obce a koeficientu velikostní kategorie obce za všechny obce ČR činí:   
10 127 525,0037. Toto číslo je nutné použít v propočtech pro rok 2004 a 2005 ve jmenovateli vzorce uvedeného 
v zákoně č. 243 / 2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, k případnému ověření procenta, kterým se každá obec 
podílí na sdílených daních podle platné vyhlášky 
 

• Závěr z průzkumu 

  Zde je dle obcí problémem to, že Ministerstvo financí České republiky (MF ČR) vychází 

z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) a nikoli z údajů centrálního registru obyvatel 

(CRO). Statistické údaje z těchto orgánů se přitom odlišují, což samozřejmě může znamenat 

značné snížení příjmů. Jako problematickou tuto oblast zmínilo 20 obcí a to zejména velkých 

měst.  

   Například zástupce města Chomutov uvádí, že stát městu nezapočítává cca 600 obyvatel, 

které prokazatelně dle CRO město má. Pro město to znamená roční ztrátu na sdílených daních 

cca 6,5 milionů Kč.  

   Jak dokládá Lukáš Váňa ve svém příspěvku (Váňa, 2006, str. 29), podle údajů ČSÚ máme 

celkově zhruba o čtvrt milionu obyvatel méně, než dle Centrálního registru obyvatel 

Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR), který eviduje počet obyvatel.  

   Jak se v průzkumu ukázalo, zejména větší města by byla pro to, aby se sdílené daně 

přerozdělovaly podle údajů MV ČR. S tím ovšem nesouhlasí malé obce, neboť většina 

„mrtvých duší“ je evidována ve velkých městech a na případnou změnu by malé obce 

doplatily. 
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5.2.1.3  Počet obyvatel jako jediné kritérium podílu sdílených daní 

   Další nedostatek je opět úzce provázán s nedostatky definovanými v předcházejících dvou 

kapitolách. 

   Zástupci obcí často nesouhlasili s tím, že tento systém je nastaven vpodstatě na jediném 

principu, kterým je počet obyvatel obce, aniž by byly zohledněny další skutečnosti.  

   Tato výtka zazněla zejména ze strany představitelů obcí s pověřeným obecním úřadem (tzv. 

dvojkových obcí) a obcí s přenesenou působností (tzv. trojkových obcí). Blíže k těmto typům 

obcí kap.2.1. Ti si stěžovali, že v daném systému není zohledněno, jaké činnosti zajišťují obce 

a na jak velkém území. To znamená, že redistribuce celostátních daňových výnosů je zde 

založena na absenci ohledu na místo a důvod jejího vzniku a prostředky se přerozdělují pouze 

v závislosti na počtu obyvatel. 

   Například město Valašské Klobouky vykonává rozšířený výkon státní správy na rozlehlém 

území a s malým počtem obyvatel (cca 5000 obyvatel na 1411 ha). Pro srovnání, další 

dotazované město Adamov v Jihomoravském kraji, má také počet obyvatel kolem 5000 a 

území pouze 308 ha, tedy oproti Valašským Kloboukům asi 4,5krát menší. Město Valašské 

Klobouky má nízký počet obyvatel a k tomu samozřejmě na základě velikostní kategorie i 

odpovídající daňové příjmy. Je zřejmé, že potřeba financí na rozvoj infrastruktury (a další 

investování), či její případné opravy, ve Valašských Kloboukách je daleko vyšší, než u 

Adamova. Ovšem právě nastavení systému založeného pouze na počtu obyvatel ve výsledku 

vede k tomu, že město musí značnou část investic financovat ze svých rezerv. Zástupce města 

uvádí konkrétní částky, kdy po uhrazení provozních výdajů, zbývají městu na investiční 

výstavbu pouze 2-3 miliony ročně, přičemž podíl provozních výdajů rok od roku stoupá.    

   
5.2.1.4 Nedostatečné motivační prvky v systému sdílených daní 

   Jako motivační složka jsou definovány ty daňové příjmy, které jsou určitou formou 

napojeny na aktivity na území obce, tj. motivace obcí na vytváření lepších podmínek pro 

podnikatelské prostředí v jednotlivých obcích.  

    Obce jsou (Tomek, 2004, str.23) v současné době motivovány k podpoře podnikání 

následujícími dvěma složkami:  

1) Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Obec od fyzických osob 

s místem bydliště na území obce získává 30 % z jimi zaplacené daně.  

2) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 1,5 % z celostátního výnosu této daně je 

určeno pro všechny obce, přičemž podíl pro obec je dán podílem počtu zaměstnanců na území 

obce k celkovému počtu zaměstnanců v České republice.  
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• Závěr pr ůzkumu 

   V poslední otázce dotazníku byl představitelům obcí dán prostor vyjádřit se, zda v oblasti 

sdílených daní mimo systém jejich redistribuce spatřují ještě jiné nedostatky. Jednou z často 

zmiňovaných oblastí byla právě motivační složka.  

   Obecní představitelé ve svých odpovědích zmiňovali skutečnost, že v současné době je tato 

složka velmi nízká, jak plyne z uvedených procent v bodě 1) a 2), a to především ve druhém 

případě. Tuto položku zmiňovaly zejména města, na jejichž území je značné množství 

investorů či ekonomicky silných firem (tj.hlavně větší a velká města). Taková města 

nesouhlasí se současným nastavením, kdy obce nejsou nijak (či jen málo) motivovány 

k podpoře podnikatelských aktivit na jejich území. 

   Z uvedených dvou motivačních složek je zřejmé, že obce mohou danou situaci ovlivnit jen 

nepřímo a to tak, že v prvním případě počtem a výší daňové povinnosti u samostatně 

výdělečných osob v místě a v druhém případě poměrem celkového počtu zaměstnanců v obci 

k počtu zaměstnanců v České republice. 

   Jak plyne z předcházejícího, dále jako nedostatek v této oblasti spatřují představitelé obcí tu 

skutečnost, že zde tak je rozdílné postavení občanů obce vzhledem k jejich podílu na tvorbě 

daňových zdrojů. Podnikající fyzická osoba přispívá 30% daně z příjmů (bod 1) a na druhé 

straně obyvatel obce, osoba s příjmem ze závislé činnosti přispívá např.pouze 0,3 tis. Kč za 

rok a v případě, že nepracuje na území obce, pak je tento příspěvek vlastní obci nulový. 

Představitelé obcí tak chtějí, aby tyto dvě složky byly více provázány. 

 

5.2.1.5 Přílišná fixace územních rozpočtů na státní rozpočet 

   Mechanismus rozpočtového určení daní s sebou nese silnou provázanost finančních toků 

směřujících do veřejné pokladny a odtud dále přerozdělených obcím. Přitom sdílené daně 

představují 90% daňových příjmů. Tuto skutečnost zástupci obcí často zmiňovali, neboť ji 

vnímají jako negativní. 

 

• Závěr z průzkumu 

   Představitelé obcí nejsou spokojeni s tímto stavem, kdy jsou jejich rozpočty příliš fixovány 

na státní rozpočet. Ve výsledku to totiž vede k tomu, že v důsledku novelizací v daňové 

oblasti jsou tak výrazně ovlivněny (pozitivně i negativně)  i daňové příjmy obcí. Jakmile 

dojde ke změně daňových příjmů státního rozpočtu dolů, pocítí to významně i obecní 

rozpočty. 
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   Co se týče novelizací zákonů, které měly negativní dopad na daňové příjmy obcí, zmiňovali 

zástupci obcí zejména změny, které se uskutečnily v minulých třech letech. Konkrétně se 

jedná o tyto následující položky. 

1) Daň z příjmů  

   K hlavním změnám ve zdaňování příjmů došlo novelou č. 545/2005, kterou se změnil zákon 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Tou se snížilo daňové zatížení fyzických osob a to 

v prvním daňovém pásmu z 15% na 12% a ve druhém daňovém pásmu z 20% na 19%. 

Zároveň došlo k rozšíření prvního daňového pásma (tedy nyní s 12% daní) ze 109 200,- Kč na 

121 200 Kč. Co se týká změn v oblasti daně z příjmů právnických osob (PO), byla v loňském 

roce snížena daň z příjmu PO z 26% na 24% 61 .  

   Těmito změnami došlo ke snížení příjmů rozpočtů nižších územně samosprávných celků. 

Skutečnost potvrzuje Matějčková Olga (Matějčková, 2006, str.24), která uvádí, že v důsledku 

této novelizace došlo v roce 2006 ke snížení příjmů obcí o více než 3 mld. Kč, přičemž toto 

snížení nebylo obcím plně vykompenzováno. Zástupci obcí si stěžují, že novelou zákona o 

dani z příjmu dochází k trvalému snížení příjmů obcí. Zástupci obcí, kterým dané změny 

snížily příjmy, uvedli, že změny zákona o dani z příjmů jejich obcím způsobily snížení 

daňových příjmů a to v rozmezí cca 2-4%. 

2) Daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daň 

   Představitelé obcí také zmiňovali negativní dopad novely zákona o DPH, která nabyla 

účinnosti k 1.1.2005. Novelizací tohoto zákona 62  došlo ke snížení sazby z 22% na 19%. 

Současně ovšem došlo k přeřazení řady materiálů a služeb 63 do zvýšené sazby daně, která od 

roku 2005 činí oněch 19% 64. Vzhledem k tomu, že DHP je zařazená do sdílených daní, došlo 

k navýšení příjmů obecních rozpočtů. 

   Na druhé straně se ovšem novela týkající se DPH dotkla také výdajové stránky rozpočtu 

obcí, které jsou významným spotřebitelem prací a služeb. Obce jsou tak nuceny ke zvyšování 

výdajů a tím i  k omezování investičních akcí.  

   Ve výsledku tak  obce na uvedené změně zákona prodělaly. 

   Například město Ostrava uvedlo, že v souvislosti se změnou DPH došlo k navýšení příjmů 

cca o 75 mil. Kč, ale zároveň ke zvýšení výdajů v objemu cca 250 mil. Kč. Saldo tak činí 175 

mil.Kč. 

                                                
61 Viz. § 21 jmenovaného zákona č. 586/1992 Sb. Změna sazby nabyla na účinnosti k 1.1. 2006  
62 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
63 Až na služby uvedené v Příloze č.2 jmenovaného zákona, které podléhají snížené sazbě. 
64 Snížená sazba je 5%. 
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   V případě spotřebních daní došlo k nárůstu daně z paliv a maziv. Z toho vyplývá, že na 

druhé straně příjmy státního rozpočtu stoupnou, neboť spotřební daň je celá jeho příjmem. 

   Z uvedeného tak vidíme, že v době snižování daní z příjmů dochází současně ke zvyšování 

spotřebních daní, které jsou však výlučným příjmem státu. Břemeno snížení jedné části daní 

doléhá na obce, zatímco stát má tento pokles kompenzován navýšením jiných daní, aniž by 

utrpěl újmu. S tím nejsou představitelé obcí spokojeni a chtěli by, aby došlo k legislativní 

změně, na jejímž základě by byly spotřební daně zahrnuty do daní sdílených. 

   Z uvedeného totiž vidíme, že jmenované legislativních změny (zejména zákona o DPH) 

vedou obce do situace, kdy jsou nuceny omezovat investiční akce. 

 

5.2.2 Daň z nemovitostí 

   Daň z nemovitostí je daní svěřenou, tj. celý výnos této daně plyne do obecních rozpočtů. 

Tato daň má dvě součásti, daň z pozemků a daň ze staveb. 

  V této oblasti jsem se představitelů obcí ptala na následující otázky. 

 

1) Jste spokojeni se současným legislativním nastavením daně z nemovitosti, tj. s nastavením 

určování daně a s nastavením možností, kterými můžete tuto daň ovlivňovat?  

2) Jestliže nikoli, můžete jmenovat konkrétní důvody proč tomu tak není? 

3) Jsou jiné nedostatky, které v oblasti této daně spatřujete? 

 

• Závěr pr ůzkumu 

   Téměř v 90% došlých odpovědí bylo uvedeno, že představitelé obcí nejsou se současným 

nastavením daně z nemovitosti spokojeni, a to zejména z toho důvodu, že stávající legislativní 

úprava neprošla za minulých 15 žádnými změnami. Konkrétní nedostatky spatřují 

v následujících oblastech. 

a) Představitelé obcí nejsou spokojeni se stávající úpravou základu daně ze stavebních 

pozemků a staveb, neboť je definována pevně, tj. základem je skutečná výměra pozemku či 

stavby v m2. 

   Odlišná je situace jen u následujících pozemků - orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, 

ovocné sady a trvalé travní porosty. V jejich případě jsou určovány základy daně cenou 

zjištěnou násobením výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve 

vyhlášce Ministerstva zemědělství. Dále pak hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a 

průmyslovým chovem ryb, kde je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů 
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k 1.lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč. 

Znamená to, že v případě těchto nemovitostí je výnosnost daně pro obec dána bonitou půdy. 

 Obecním zástupcům se také nelíbí, jak je u daně z nemovitostí definována sazba daně, tedy 

že se v případě pozemků a staveb většinou jedná o sazby pevné. Uvádí příklad daně ze 

stavebního pozemku, kde je základem daně výměra pozemku v m2 a sazba daně 1Kč za m2.    

b) Stejně tak nejsou představitelé obcí spokojeni s nastavením tzv.korekčního koeficientu, 

jímž mohou příjem z této daně ovlivnit. Pro přehled, ještě jednou uvádím tabulku těchto 

koeficientů, tak jak je definována v zákoně o dani z nemovitostí. 

 

0,3  v obcích do 300 obyvatel      
0,6  v obcích nad 300 obyvatel do 600 obyvatel 
1,0  v obcích nad 600 obyvatel do 1000 obyvatel 
1,4  v obcích nad 1000 obyvatel do 6000 obyvatel 
1,6  v obcích nad 6000 obyvatel do 10 000 obyvatel 
2,0  v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 
2,5  v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 
3,5  v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských 
Lázních a Poděbradech 
4,5  v Praze. 

 
Pozn.: Pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání 
lidu dle Českého statistického úřadu 
 

   Dle zákona č. 338/1992 Sb. 65, může mít obec vliv na výši sazby daně jak u z pozemků, tak 

u daně ze staveb tzv.korekčním koeficientem. U daně z pozemků je tato možnost obcím dána 

pouze u stavebních pozemků 66.  Obec pak základní sazbu daně násobí dle svého zařazení 

zmiňovaným koeficientem, přičemž jeho velikost v tomto případě může ovlivnit jen na 

základě zákonných podmínek 67. V případě daně ze staveb je využití koeficientů připuštěno 

prakticky u všech druhů staveb 68. Základní sazba daně 69 se násobí koeficientem přiřazeným 

k jednotlivým obcím. 

                                                
65 O dani z nemovitosti, v platném znění 
66 Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění 
stavbou, na kterou bylo vydáno stavební povolení a která se po dokončení stane předmětem daně ze 
staveb; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby, na niž bylo 
vydáno stavební povolení. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se stavba, na kterou 
bylo vydáno stavební povolení, stane předmětem daně ze staveb nebo pokud stavební povolení 
pozbude platnosti. 
67 Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, 
zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie pro celou obec, nebo pro její libovolné 
části a to podle členění koeficientů. Koeficient 4,5 pak lze zvýšit na koeficient 5,0. 
68 Stavby jsou definovány v §11 odst. 1 písm. a) až f) jmenovaného zákona 
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   Zástupci obcí nejsou spokojeni s nastavením těchto koeficientů, neboť jsou zákonem 

limitované a obce nemají možnost je ovlivnit. Dle zákona o dani z nemovitostí totiž pro 

jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni 

stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie pro celou obec, nebo pro 

její libovolné části a to podle členění koeficientů. Koeficient pak 4,5 (jen Praha) lze zvýšit na 

koeficient 5,0. 

 

   Ze zástupci definovaných nedostatků je patrné, že daň z nemovitosti je sice stabilním 

příjmem, ovšem reálný příjem ve vztahu k jiným daňovým příjmům klesá. Představitelé jistě 

oprávněně namítají, že reálný příjem z této daně ve vztahu k jiným příjmům klesá, neboť výše 

daně se stanovuje pevnými sazbami, což vzhledem k inflačním vlivům pro obecní rozpočty 

fakticky znamená klesající příjem. 

   V případě daně ze staveb je velikost výnosu pro obec ovlivňována počtem a velikostí 

nemovitostí, ale nepřímo také velikostí obce, od níž se odvíjí přidělení koeficientu, který 

může na základě zákonem stanovených podmínek měnit.  

   Jako důkaz toho, že nárůst této daně v obecních příjmech je minimální, jelikož měřítka pro 

její výpočet jsou stabilní a legislativně definovaná (tj.nereagují na inflační změny), jsem 

zpracovala tabulku týkající se výše této položky v rozpočtu obcí v letech 2003-2005. U 

některých obcí vidíme, že daná položka byla v roce 2003 vyšší, než poté v roce 2004. 

 

Tab.č. 13 – Objem daně z nemovitostí (v tis. Kč) v příjmové stránce obecních rozpočtů ve 

zdaňovacím období v letech 2003-2005 

 

Obec 2003 2004 2005 
České 
Budějovice 
(SM) 

34 029 32 100 34 000 

Brno (SM) 126 100 130 700 127 500 
Karlovy Vary 
(SM) 

20 000 22 114 22 000 

                                                                                                                                                   
69 Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy stavby zjištěné podle zmíněného §11 odstavce 1 
písm. a) až e) se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha 
nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U staveb pro podnikatelskou činnost se 
základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zjištěné podle odstavce 1 zvyšuje o 0,75 Kč za každé 
další nadzemní podlaží. Za první nadzemní podlaží se považuje každé konstrukční podlaží, které má 
úroveň podlahy nebo i její části do 0,80 m pod nejnižším bodem přilehlého terénu, není-li v projektové 
dokumentaci stanoveno jinak. Všechna podlaží umístěná nad tímto podlažím včetně účelově určeného 
podkroví se považují za další nadzemní podlaží. 
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Vsetín (OPOÚ) 6 473 6 643 6 728 
Kroměříž 
(OPOÚ) 

10 399 10 400 10 700 

Poděbrady 
(OPOÚ) 

4 200 4 200 4 500 

Mělník (ORP) 5 400 5 700 5 400 
Dobříš (ORP) 2 100 2 200 2 300 
Neratovice 
(ORP) 

4 200 4 100 4 000 

 
Zdroj: Oficiální webové stránky jmenovaných obcí (Schválené rozpočty, staženo dne 

28.4.2006) 

 
Pozn.: Jmenované obce byly zahrnuty v provedeném průzkumu. V tabulce jsou zahrnuty následující 
kategorie obcí - statutární města  (SM), obce s pověřeným obecním úřadem (OPOÚ) a obce 
s rozšířenou působností (ORP) a to vždy po 3 v každé kategorii. 
 

5.3 Shrnutí 

   Jaké se tedy ukázaly být hlavní nedostatky ve fungování fiskálních vazeb mezi státem a 

nižšími samosprávnými celky z hlediska daňových příjmů?  

   Co se týká redistribuce sdílených daní, tak současný systém rozpočtového určení daní se 

ukázal jako nesolidární pro malé obce, které mají oproti jiným městům velmi nízké příjmy a 

to i vezmeme-li v úvahu skutečnost, že velká města mají značně vyšší náklady na investice. 

Skokové rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi se ukázaly být jako problematické, neboť 

přesunem do jiné kategorie dochází ke značnému navýšení příjmů. To je výsledkem špatně 

nastaveného modelu, jak se vidět na případu Olomouce, jenž je jediným městem ve 

12.kategorii a dále na městu Karlovy Vary, které při dalším snížení počtu obyvatel přijde 

přesunem do nižší kategorie o značné množství příjmů. Dále se představitelům obcí nelíbí 

fakt, že jediným kritériem pro určení příjmů je počet obyvatel a neberou se v úvahu další 

skutečnosti (např.rozloha obce apod.).  

   Zástupci obcí nejsou také spokojeni s nízkým motivačním prvkem sdílených daní a žádají 

jeho posílení. 

   V oblasti svěřených daní, tj. v oblasti daní z nemovitostí, se jako problematické jeví celé 

nastavení výpočtu těchto daní, které neprošlo změnami po dobu 15 let, a které nereaguje na 

inflační vlivy. 
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6. MOŽNÉ ZM ĚNY V DAŇOVÉ OBLASTI VEDOUCÍ K POSÍLENÍ ROZPO ČTU  

                  NIŽŠÍCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKU 

 

   Na základě provedeného výzkumu se ukázalo v oblasti daňových příjmů několik 

nedostatků, na jejichž případná řešení se zaměřuji v této části práce. Věnuji se zde tedy  

možným změnám v daňové oblasti, které by vedly k posílení obecních příjmů a také ke 

zvýšení efektivity hospodaření obcí. 

   Jak se ukázalo v průzkumu, v nastavení systému redistribuce sdílených daní spatřují 

zástupci obcí několik nedostatků (velikostní koeficienty, procentuelní podíl aj.). Hledám zde 

tedy případné změny v oblasti velikostních kategorií a koeficientů, které by vedly k 

„objektivnějšímu“ 70 nastavení tohoto systému. 

   Stejně tak se v průzkumu ukázalo, že nezávislost územních rozpočtů na státním rozpočtu se 

projevuje spíše formou rozhodování obecních orgánů o výdajové části, než v možnostech 

přímo ovlivnit úroveň daňových příjmů. Například je velmi oslabena motivační složka příjmů 

a objem svěřených daní (daň z nemovitosti a místní poplatky). Obecní rozpočty jsou tak příliš 

fixovány na státní rozpočet (90% daňových příjmů představují sdílené daně) a české obce se 

tak nacházejí v situaci, kdy mají jen minimum ovlivnitelných daňových příjmů. Z tohoto 

důvodu jsem se zaměřila na případné změny v daňové oblasti, které by ve výsledku vedly k 

navýšení finanční autonomie nižších samospráv. Konkrétně se zabývám otázkou posílení 

motivační složky a případnými změnami v legislativní úpravě daně z nemovitostí 71. A dále 

také možností zavedení obecních (municipálních) daní, které v České republice stále 

neexistují. 

   V hledání možných řešení jsem vycházela jednak z názorů samotných zástupců obcí (v 

otázce obecních daní) a jednak ze zkušeností jiných zemí, které mohou být pro fiskální systém 

České republiky v mnohém inspirující. Provedla jsem tak porovnání se situací na Slovensku a 

zabývala se situací v dalších zemích Evropské unie (Rakousko, Francie, Nizozemí aj.). 

Zvýšenou pozornost jsem věnovala také situaci v postkomunistických zemí EU-8, mezi něž se 

Česká republika řadí 72 . 

 

 

 

                                                
70 Nelze vytvořit ideální model,který by vyhovoval všem. 
71 Spolu s místními poplatky v České republice spadá pod svěřené daně. 
72 Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko 
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6.1 Sdílené daně 

 

   V oblasti sdílených daních se na základně průzkumu jako problematické ukázaly být 

následující skutečnosti: 

- „skokové“ rozdíly mezi kategoriemi v příjmové stránce 

- procento určující podíl obce na sdílených daních - počet obyvatel jako jediné kritérium 

podílu na sdílených daních 

- nedostatečné motivační prvky v systému sdílených daní 

- přílišná fixace územních rozpočtů na státní rozpočet  

   Pro rozdělení případných změn v oblasti sdílených daní jsem využila dělení Antonína Eliáše 

(Eliáš,2005,str.23), který definuje změny v „rámci rámce“ a změny vedoucí k navýšení 

sdílených daní.   

 

6.1.1 Změny v „rámci rámce“ - sdílené daně a změny kategorií a koeficientů, dle nichž  

se redistribuují 

   Od roku 2001, kdy došlo k zavedení rozpočtového určení daní (RUD), funguje v České 

republice jako základ pro rozdělování sdílených daní zmíněných 14 velikostních kategorií 

(blíže kap. 3.1.1).     

   Stanovení velikostních kategorií je pokusem o spravedlivé rozdělování daného objemu 

prostředků mezi jednotlivé obce. Hovořím zde o pokusu, neboť je třeba si uvědomit, že 

ideální model, tedy takový, se kterým by byly všechny obce spokojené, neexistuje.  

   Na druhé straně, ve výzkumu se ukázalo, že současné nastavení tohoto systému změnu 

kritérií vyžaduje, neboť malé obce jsou jím značně znevýhodněné.  Skutečnost, že na jednoho 

občana velkého města připadá mnohem více prostředků, než na občana malé vesnice, je navíc 

znepokojující z hlediska regionálního rozvoje. Problémy způsobuje tento systém i velkým 

městům a to zejména v hraniční oblasti mezi velikostními kategoriemi (případ Karlových 

Varů), kdy jeden obyvatel nahoru vede ke značnému navýšení příjmů. Obce se tak ve 

výsledku snaží zoufale udržet v dané kategorii, aby nepřišly o své příjmy.  

   Nynějších 14 velikostních koeficientů není optimálním kritériem, neboť jak doplňuje 

Antonín Eliáš (Eliáš,2005,str.22), toto kritérium pouze vyjadřuje historicky vzniklou tendenci 

růstu obecních příjmů v závislosti na velikosti obce. Jako výchozí krok pro stanovení 

koeficientů byl v roce 2000 proveden propočet a stanoveny průměrné hodnoty daňových 

příjmů na obyvatele (na základě údajů z roku 1999). Cílem bylo v novém systému 

rozpočtového určení daní zachovat průměrný objem daňových příjmů ve velikostní kategorii 
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jako ve starém systému. Došlo v podstatě došlo ke "konzervaci" zdrojů pro obecní rozpočty, 

které jsou odrazem původního systému.  

   Jednou z cest, jak posílit obecní příjmy, je tedy případná úprava těchto velikostních 

kategorií a koeficientů. 

   Zde může být České republice inspirací například Slovensko, jehož systém je, jak uvidíme 

dále, nastaven daleko „objektivněji“.  

   Konkrétně se zabývám dvěma možnými modely, které by mohly být v České republice 

případně zavedeny.  

 

6.1.1.1 Model lineární (plynulé) křivky  

   Řešením problému nevhodného nastavení velikostních kategorií by mohlo být (Váňa, 2006, 

str. 29) vytvoření určité křivky, kdy by s rostoucím nebo klesajícím počtem obyvatel 

nedocházelo k tak prudkým výkyvům v příjmech obcí, jak je tomu nyní (kap.5.2.1.1). To 

znamená, že by tak byla zachována současná kritéria, tj. systém na základě velikosti obce, 

nicméně by došlo k vytvoření jisté lineární (či spíše plynulé) křivky odstupňované například 

po 10 000 obyvatelích. Je zřejmé, že "narovnání" je nejvíce žádoucí v nižších kategoriích, 

pokles by byl možný v kategorii 7 a 10 (srovnej s Tab.č.11 na str.43). 

• Neuskutečněný návrh ze strany Ministerstva financí České republiky 

   Případné nahrazení velikostních kategorií modelem lineární křivky není v případě České 

republiky novinkou. 

   Před časem byla za účasti Odboru územních rozpočtů Ministerstvem financí České 

republiky (MF ČR) vypracována modelová tabulka, která se zabývá právě touto záležitostí. 

Ukazuje (Feber O., 2006, str. 28), že pokud by obce do 2 000 obyvatel získaly koeficient o 

hodnotě 1,00, bylo by výsledkem snížení propastného rozdílu v příjmech obce na hlavu. 

Nejmenší obce 73 by dostávaly ne 3 000-4000 korun na rok na občana jako je tomu nyní 

srovnej s Tab.č.11), nýbrž 8 000 Kč. U měst do 100 000 obyvatel by došlo k nepatrnému 

snížení o cca 800 Kč na obyvatele. To znamená, že v případě, kdy má obec 100 obyvatel by 

dostala místo cca 300 000 Kč 800 000 Kč ročně.  

   Jak vidíme, tato změna by zcela jistě byla realizovatelná, ale nesmí chybět politická vůle. 

 

 

 

                                                
73 Do 1500 obyvatel 
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• Systém velikostních kategorií na Slovensku 

   Na Slovensku dochází od roku 2002 k intenzivnímu procesu decentralizace, což s sebou 

nese nárůst kompetencí na úrovni samospráv a růst jejich výdajů. Paralelně tak dochází také 

k fiskální decentralizaci.  

   V souvislosti s touto skutečností zde došlo k četným legislativním změnám a to také 

v oblasti sdílených daní. V rámci reformy veřejné správy se vedly četné diskuse také o 

nastavení koeficientů velikostních kategorií a od roku 2004 jsou v účinnosti koeficienty 

uvedené v Tab.č.14 (pro srovnání ještě jednou uvádím koeficienty v ČR). 

 
Tab. č. 14 Koeficienty velikostních kategorií obcí na Slovensku 
 

Kategorie Počet obyvatel původní návrh schválený návrh 
1 1-250  0,25 0,89 
2 251- 1 000 0,49 0,89 
3 1001- 2 000 0,50 0,90 
4 2 001-5 000 0,52 0,90 
5 5 001- 10 000 0,78 0,91 
6 10 001- 20 000 0,85 0,94 
7 20 001 – 50 000 0,98 0,94 
8 50 001 – 100 000 1,37 1,13 
9 město Košice 1,40 1,50 
10 město Bratislava 2,53 2,35 

 
Zdroj:  Nariadenie vlády SR o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
z 1.12.2004, pôvodný návrh spred dohadovacieho konania (Nařízení vlády SR o rozdělování 
výnosu daně z příjmů územní samosprávě z 1.12.2004, původní návrh před projednáním 
v poslanecké sněmovně) 
 
Pozn.: Údaje v tabulce jsou přeložené do českého jazyka 
 
 
  Tab. č. 15 - Koeficienty velikostní kategorie obcí v České republice 

Kategorie Počet obyvatel Koeficient 
velikostní 
kategorie 

1 do 100  0,4213  
2 101-200 0,5370  
3 201-300 0,5630  
4 301-1500 0,5881  
5 1501-5000 0,5977  
6 5001-10 000 0,6150  
7 10 001-20 000 0,7016  
8 20 001-30 000 0,7102  
9 30 001 - 40 000 0,7449  
10 40 001- 50 000 0,8142  
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11 50 001 - 100 000 0,8487  
12 100 001 - 150 000 1,0393  
13 150 001 a výše 1,6715  
14 Hl.město Praha 2,7611  

 
Zdroj: Český statistický úřad (Rozmístění a koncentrace obyvatelstva v ČR, statistické 
analýzy, staženo 22.4.2006) 
 
   V případě Slovenské republiky vidíme, že změny v určení koeficientů velikostních kategorií 

vedly ve prospěch menších obcí (zejména obcí s 1-250 obyvateli) a v neprospěch velkých 

měst (zejména měst v 8. a 10.kategorii). Koeficient u obce do 250 obyvatel je na Slovensku 

0,89 a u nás jen cca 0,57. V případě obcí do 5000 obyvatel, tedy ještě menších obcí, se 

koeficient na Slovensku výrazně neliší (0,89-0,90), zatímco v České republice ano (0,4-0,6). 

Při pohledu na tabulky pak vidíme, že celkově jsou koeficienty na Slovensku nastaveny výše, 

než v České republice. 

   Dále vidíme, že v případě Slovenska jsou koeficienty velikostních kategorií vyrovnanější a 

plynulejší. U velikostních kategorií, do kterých spadá počet obyvatel v rozmezí 1-100 000, 

činí na Slovensku rozdíl ve velikosti koeficientu 0,24, zatímco v České republice to je 0,43. 

To znamená, že na rozdíl od České republiky, zde nejsou tak velké „skokové“ rozdíly 

v příjmech jednotlivých obcí. 

   Na druhé straně, porovnáme-li původní a schválený návrh na Slovensku tak vidíme, že je 

třeba si uvědomit, že problém velikostních kategorií má strukturální charakter a že změnou 

velikostních kategorií (např. na základě modelu lineární křivky) ve prospěch malých obcí by 

se sice vyřešil jejich problém s klesajícími daňovými příjmy, ale na druhé straně pouze na 

úkor jiných územních samosprávných celků, neboť objem přerozdělovaných prostředků je 

v České republice pevně daný („konzervovaný“). Chceme-li tedy malým obcím přidat, nutně 

se musí někde ubrat. 

 

6.1.1.2  Model doplněný o jiná kritéria (více faktorový systém) 

   V případě modelu doplněného o jiná kritéria by se jednalo o takové řešení, kdy by 

existovalo více koeficientů, na jejichž základě by byly sdílené daně rozdělovány. 

   Jako příklad uvádím opět situaci na Slovensku, kde je takový systém zaveden. 

   Na Slovensku se sdílené daně rozdělují od roku 2005 na základě nových kritérií, což je 

ukotveno v zákoně č. 564/2004 Z. z. 74, který definuje, že 100% výnosu daně z příjmů 

                                                
74 O rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonic 
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fyzických osob (sdílená daň) vybraného daňovými úřady v příslušném rozpočtovém roce je 

předmětem dělení mezi obce (nižší územně samosprávné celky), vyšší územně samosprávné 

celky a státní rozpočet v poměru 70,3 : 23,5 : 6,2. Dle § 4 jmenovaného zákona pak byla 

vláda zplnomocněna ustanovit kritéria, na základě kterých budou daňové úřady přerozdělovat 

výnos vybrané daně jednotlivým obcím (a vyšším samosprávným celkům). Celá daň je tedy 

nadále vybírána na celostátní úrovni a příjem z této daně je přerozdělován ze státního 

rozpočtu do rozpočtů obcí (tedy zmiňovaných 70,3 %) dle následujících kritérií 75 : 

 

● 23 % podle počtu obyvatel obce s trvalým bydlištěm na území obce k 1. lednu 

předcházejícího kalendářního roku, z toho 44 % přepočítaných koeficientem nadmořské 

výšky obce. Tento koeficient je dán v rozsahu 0,85-1,35 (koeficienty nadmořské výšky 

jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto nařízení) 

● 32 % podle počtu obyvatel obce s trvalým pobytem na území obce k 1.lednu 

předcházejícího kalendářního roku přepočítaného koeficientem  v závislosti na zařazení 

obce do velikostní kategorie (velikostní kategorie viz. uvedená Tab. č. 12 v práci) 

● 40 % podle počtu žáků (dětí) základných uměleckých škol a školských zařízení 

v zřizovatelské působnosti obce k 15. září předcházejícího kalendářního roku 

přepočítaného koeficientem základní umělecké školy a školského zařízení (Příloha č.5 v 

práci)  

● 5 % podle počtu obyvatel obce, kteří dovršili věku šedesáti dva let, s trvalým pobytem na 

území obce k 1. lednu předcházejícího kalendářního roku 

   

   Vidíme, že daná kritéria jsou daleko více objektivní, než v případě České republiky, neboť 

zohledňují více skutečností u jednotlivých obcí. Výsledkem tak jsou i jiné koeficienty 

(věkového složení obyvatel, nadmořské výšky, počtu žáků), než pouze velikostní, jak je tomu 

v případě České republiky. Naproti tomu, v České republice podíl na sdílených daních nemá 

v současné době vymezena žádná ekonomická či funkční východiska a je založen pouze na 

velikosti dané obce (koeficient velikostní kategorie).  

   Na druhé straně, případné změny, jejichž výsledkem by byl obdobný systém jako na 

Slovensku, tedy více koeficientů, by byly po přípravné a legislativní stránce zcela jistě daleko 

složitější a zdlouhavější, než kdyby jednání vedla pouze ke změně v oblasti koeficientů 

                                                
75 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, 
které vypracovalo ministerstvo na základe zmíněného ustanovení § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. 
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  
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velikostních kategorií. Osobně bych tedy upřednostnila změnu v podobě modelu lineární 

křivky. 

 

6.1.2.Změny vedoucí k navýšení sdílených daní 

   V případě takových změn, které by vedly k navýšení přerozdělovaných výnosů, je třeba si 

uvědomit, že by se děly na úkor státního rozpočtu.  

   V České republice je řada zdrojů, jejichž výsledkem by bylo zvýšení sdílených daní. Blíže 

se jimi zabývám v následujících podkapitolách. 

 

6.1.2.1 Motivační složka sdílených daní a navýšení podílu na sdílených daních 

   Jak se v průzkumu ukázalo, představitelé obcí nejsou spokojeni se skutečností, že motivační 

složka příjmů je velmi oslabena a lze ji ovlivnit jen nepřímo. Redistribuce celostátních 

daňových výnosů je zde založena na absenci ohledu na místo a důvod jejího vzniku a 

prostředky se přerozdělují pouze v závislosti na počtu obyvatel.  

   K motivační složce nelze řadit daň z příjmu právnických osob, pokud  touto právnickou 

osobou je obec, neboť tato daň pro obce nepředstavuje reálný příjem. Daň platí obec sama 

sobě 76 .    

 

   Ve stávajícím systému tak lze za jediné sdílené daně, jež zároveň posilují motivační složku, 

považovat již zmíněné následující dvě daně: 

a) 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce 

bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnos 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 sazby a s výjimkou daně (záloh na 

daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných 

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

fyzické osoby 

b) 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 

                                                
76 Naopak si myslím, že v případě této daně je zbytečné ji vybírat stejnou formou jako jiné přímé daně, 
neboť pro obce to představuje vysoké administrativní náklady, které by se mohly v případě změny 
ušetřit na jiné, „užitečnější“ výdaje. 
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plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou 

podle zvláštní sazby 

 

   Vidíme, že tyto položky (zejména druhá) nejsou příliš vysoké. Jednou z možností, jak 

posílit obecní rozpočty by tak bylo zvětšení podílu obcí o motivační složku, která by 

vycházela z vyššího podílu daně z příjmů fyzických osob. Obce by tak byly více motivovány 

k podpoře podnikání na jejich území. Navýšení daně z příjmů fyzických osob by bylo pro 

obce výhodné i z toho hlediska, že se jedná o jednu z nejstabilnějších a nejdynamičtějších 

daní. Otázkou je, jestli by navýšení podílu daně z příjmů fyzických osob bylo ideálním 

řešením, a zda by nebylo lepší tak učinit pomocí vhodně vytvořeného systému obecních daní, 

jak tomu je např.v Itálii či Francii (blíže kap.6.2.1 a 6.2.2).  

 

  Mezi další sdílené daně řadíme následující: 

a) podíl na 20,59 % 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 

b) podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 

c) podíl na 20,59 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písm.a) a b) 

d) podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob 

e) podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty 

 

   V České republice je podíl na sdílených daních 20,59%. Opět zde můžeme danou situaci 

porovnat se Slovenskem. Jak již bylo řečeno v předcházející kapitole, na Slovensku jde ze 

100% celostátně vybrané daně z příjmu fyzických osob 70,3 % obcím (v České republice     

20, 59 %). Na Slovensku více než  90 % daňových příjmů představují výnosy daně z příjmu 

fyzických osob, zbývající část pak daň z půdy a místní daně, které zde jsou již zavedeny. 

Např.v jiné postkomunistické zemi, Estonsku (tedy zemi EU-8), od roku 1996 (Kameníčková, 

2001, str.21)  obce získávají 56 % výnosu daně z příjmu fyzických osob lidí, kteří mají trvalé 

bydliště na území obce (u nás oněch 30%).  

 

   Možného posílení obecních rozpočtů v České republice by tak také mohlo být dosaženo 

navýšením podílu na sdílených daních.    
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6.1.2.2 Spotřební daň 

   V České republice nejsou spotřební daně součástí sdílených daní, ale výlučným příjmem 

státního rozpočtu.  

   Přestože jsem se na tuto položku zástupců obcí přímo netázala, často byl zmiňován 

požadavek na její zahrnutí do sdílených daní  

   Stejný požadavek, tedy zahrnutí spotřebních daní do sdílených daní, vyjádřil i Svaz měst a 

obcí (SMO) na 8. celostátní konferenci 77. Zástupci SMO na zmíněné konferenci konkrétně 

řekli, že zahrnutí spotřebních daní do objemu sdílených daní je nutností vzhledem 

k obecnému principu, že rozpočty obcí by měly "dýchat" souběžně se státním rozpočtem.  

 

   Další možností, která by tedy vedla ke zvyšování daňových příjmů a současně tak k posílení 

obecních rozpočtů, by bylo zařazení spotřební daně do sdílených daní. Případné zahrnutí 

spotřebních daní do sdílených daní lze argumentačně podpořit tím, co zmiňovali zástupci 

obcí, tedy že v České republice je tendence ke snižování přímých daní (např.snížení daně 

z příjmu PO z 26% na 24% k 1.1.2006), což vede ke snížení objemu daňových příjmů obcí.  

 

6.2 Svěřené daně – finanční autonomie 

 

   Svěřené daňové příjmy jsou takové příjmy, jejichž výtěžek celý plyne do obecního rozpočtu 

a obec má možnost ovlivnit jejich výši. Právě tyto daně posilují, respektive měly by posilovat, 

finanční autonomii obcí. 

   Česká republika je v současné době v situaci, kdy mají obce minimum ovlivnitelných 

daňových příjmů. Obce mají přímou možnost ovlivnění jen u daně z nemovitostí a u místních 

poplatků. Daň z nemovitosti tvoří jen malou složku daňových příjmů (v roce 2004 1,9%). Co 

do kvantitativního významu zde platí totéž i v případě místních poplatků (v roce 2004 příjem 

z místních poplatků činil cca 4%). To znamená, že česká obec může ovlivnit zhruba 6% 

daňových příjmů.    

 

6.2.1 Daň z nemovitostí  

   V průzkumu se ukázalo, že obce nejsou s legislativní úpravou této daně spokojeni, což je 

podpořeno tím, že daň neprošla za posledních 15 let žádnými změnami. 

                                                
77 Uskutečněná 10. a 11. listopadu 2005 
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   Představitelům obcí se zejména nelíbilo, že se výše daně stanovuje pevnými sazbami 78 a že 

obce mají omezenu možnost výši této daně ovlivnit tzv. korekčním koeficientem a to jen u 

stavebních pozemků a u staveb.  

 

6.2.1.1 Situace na Slovensku 

   Na Slovensku je daň z nemovitosti 79 upravena zákonem č. 582/2004 Z.z. 80. Z tohoto 

zákona jsem vycházela při následujícím popisu nastavení daně z nemovitosti ve Slovenské 

republice a jeho komparace s Českou republikou. 

• Základ daně 

   Dle § 7 odst. (1) tohoto zákona je základem daně z pozemků  podle § 6 odst. 1 písm. a) a b) 

81 hodnota pozemku bez porostů určená vynásobením výměry pozemku v m2 a hodnoty půdy 

za 1 m2 uvedené v příloze č. 1. Zde je situace totožná s Českou republikou. 

  Dle § 7 odst. (2) tohoto zákona je základem daně z pozemků podle § 6 odst. 1 písm. d) a e) 82   

Je hodnota pozemku určená vynásobením výměry pozemku v m2 a hodnoty pozemku 

zjištěných na 1m2 podle platných předpisů o stanovení všeobecné hodnoty majetku. Zde je 

situace také obdobná. 

   Dle § 7 odst. (3) tohoto zákona je základem daně z pozemků podle § 6 odst. 1 písm. c),f),g) 

a h) 83 hodnota pozemku určená vynásobením výměry pozemku v m2 a hodnoty pozemku za 

1m2 uvedené v příloze 2 tohoto zákona. V této položce je situace odlišná, neboť pro základ 

daně je zde určující hodnota pozemku, zatímco u nás je základ daně z těchto nemovitostí 

pevně dán.  

• Sazba daně 

   Roční sazba daně z pozemků je 0,25% ze základu daně. Proti tomu u nás je sazba daně 

procentuelně udána jen v případech některých pozemků 84 . U ostatních pozemků je pak sazba 

pevně stanovena a to 0,10 Kč za 1 m2 ze zastavěných ploch a nádvoří, 1 Kč za m2 u 

stavebních pozemků a u ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně tak 0,10 Kč za 1 m2. 

Dle § 8 odst. 2 jmenované slovenské právní úpravy pak roční sazbu daně z pozemků může 

                                                
78 Např.u zastavěných ploch a nádvoří je to 0,10 Kč za 1 m2 u stavebních pozemků 1Kč za 1 m2. 
79 A tamní místní daně 
80 O miestnich daniách a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
81 Orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travnaté porosty 
82 Lesní pozemky, rybníky s chovem ryb a ostatní hospodářsky využívané vodní plochy 
83 Zahrady, zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky, ostatní plochy vyjma stavebních pozemků 
84 Konkrétně u orné půdy, vinic, chmelnic, zahrad a ovocných sadů 0,75% a u trvalých travnatých 
porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0, 25% ze základu 
daně. 
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správce daně všeobecně závazným nařízením dle místních podmínek v obci nebo v její 

jednotlivé části snížit či zvýšit s účinností k 1.lednu příslušného zdaňovacího období. Dále 

zákon říká, že správce daně může všeobecně závazným nařízením dle místních podmínek 

v obci nebo v její jednotlivé části určit sazby daně různě pro jednotlivé druhy pozemků nebo 

pro jednotlivá katastrální území. Takto určená roční sazba daně z pozemků nesmí přesáhnout 

20-ti násobek nejnižší roční sazby daně z pozemků určené správcem daně ve všeobecně 

závazném nařízení. Roční sazba daně za pozemky funkčně spojené se stavbou jádrového 

zařízení nesmí přesáhnout 100-násobek roční sazby daně podle odst. 1 § 8.  

   Co se týká daně ze staveb, tak i zde je situace odlišná od situace v České republice. Daň ze 

staveb je na Slovensku určená na obdobném principu jako v případě daně z pozemků. Blíže 

k ní pak § 9-12 jmenovaného zákona. Například dle právní úpravy v České republice 85 se 

základní sazba zastavěné plochy stavby zjištěné podle §11 odstavce 1 písm. a) až e) 

jmenovaného zákona zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná 

plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. V případě Slovenské 

právní úpravy při vícepodlažních stavbách 86  může správce daně všeobecně závazným 

nařízením dle místních podmínek v obci nebo v její jednotlivé části určit příplatek k základní 

sazbě za podlaží nejvýše v částce 10 Sk za každé další podlaží mimo prvního nadzemního 

podlaží. 

   V oblasti daně z nemovitosti je Slovenská republika zcela jistě dále, což je dáno zejména 

skutečností, že v případě České republiky nedošlo za posledních 15 let k žádným 

legislativním změnám u této daně, zatímco na Slovensku v roce 2004.  

   Vidíme, že daňové základy a sazby jsou na Slovensku zcela jistě nastaveny lépe, neboť 

vychází z hodnoty pozemku a tudíž s inflací se obecní příjmy nesnižují. Srovnáme-li např.daň 

ze stavebních pozemků u nás a na Slovensku vidíme, že základ této daně je u nás dán pouze 

výměrou pozemku zatímco na Slovensku je dán jeho hodnotou. O využívání hodnoty 

nemovitostí k určení sazby daně blíže v následující kapitole.  

   Stejně tak vidíme, že obce mají větší kompetence. Tak např.u nás mohou obce ovlivňovat 

v případě pozemků sazby jen u stavebních pozemků, zatímco na Slovensku u pozemků všech 

a to až do výše 20-ti násobku nejnižší roční sazby daně z pozemků určené správcem daně. 

 

 

 

                                                
85 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění 
86 § 12 odst. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. 
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6.2.1.2 Využívání tržní hodnoty nemovitosti (země EU-8) a výhody s tím spojené 

   V České republice 87 se hodnota v případě základu daně využívá jen u pozemků orné půdy, 

chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů a pozemků hospodářských 

lesů a rybníků. 

   Následně uvádím případy zemí, kde se již v současné době využívá tržní hodnoty k určení 

základu daně i v případě jiných nemovitostí (pozemků a staveb) .  

   Na závěr pak uvádím výhody takovéhoto zdanění tak jak zazněly na konferenci týkající se 

této problematiky, která se uskutečnila v Praze v roce 2004. 

• EU-8 

   V některých zemích EU-8 88 se již jako základ daně používá pouze odhad tržní hodnoty 

nemovitosti.  

   První ze zemí (Kameníčková, 2005,str.50), která začala používat už v roce 1993 tržní 

hodnotu nemovitosti jako daňový základ u pozemků je Estonsko. Koncem 90. let pak 

následovalo Lotyšsko a později i Litva. I ve Slovinsku je již vše připraveno k této změně. 

   V Litvě se daná daň vybírá na základě oceňování nemovitosti. Proces oceňování 

nemovitostí pro daňové účely zde byl schválen usnesením vlády již v roce 1996. V současné 

době se v Litvě daně z pozemků vybírají jako 1,5% podíl na tzv. ceně nominální (normativní) 

a daně ze staveb jako 1% podíl na tzv. ceny reprodukční 89 . Pro srovnání, maďarské obce 

mohou ukládat sazby daně ze stavby až do výše 3 % tržní hodnoty staveb. 

   V Lotyšsku do konce roku 2000 byly zdaňovány pouze pozemky, v současné době dani 

z nemovitosti podléhají i stavby. Daňový základ a sazbu daně nemovitosti stanoví stát. 

Daňové sazba je 1,5 % z katastrální hodnoty nemovitosti, kterou určuje Státní pozemkový 

úřad, a která je povinností. Obce mohou rozhodovat o případném zvýšení této daně, a to až do 

výše 90% povinnosti. Výnos daně získává obec.  

   V Estonsku je daňový základ nemovitostí tržní hodnota. O sazbě daně z půdy pak rozhoduje 

v rámci daných limitů obecní zastupitelstvo. Tyto limity se pohybují u pozemků a staveb v 

rozmezí od 0,5 - 2 % daňového základu, u zemědělské půdy pak v rozmezí od 0,3 do 1 % 

daňového základu. 

 

                                                
87 S výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů a 
pozemků hospodářských lesů a rybníků 
88 Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko 
89 Jedná se o cenu, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Z definice vyplývá, že 
se při stanovení reprodukční pořizovací ceny přihlíží ke stupni opotřebení, k technickému stavu 
majetku a současně i k nabídce a poptávce, které ovlivňují cenu v daném časovém okamžiku. 
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• Dánsko 

   Obce (Kameníčková, 2000, str. 45) mohou ukládat daň na soukromé pozemky. Základem je 

veřejně oceněná hodnota půdy a sazba daně se pohybuje mezi 0,6%-2,6%. Pozemky, které 

vlastní vláda, mohou být zatíženy sazbou mezi 0,6%-2,4 % a pozemky, které vlastní jiná obec 

či region, pak sazbou mezi 0 %-1 %. Kromě toho vybírá obec daň z podnikatelských a 

veřejných staveb, kde je východiskem pro určení základu daně také hodnota. V prvém případě 

pak sazba nesmí překročit 1 %, ve druhém 0,5 %.   

   Obce odpovídají za ocenění základu daně z nemovitosti, s výjimkou podnikatelských ploch 

a budov (odpovídá centrální vláda) a tuto daň vybírají i za regiony. 

• Nizozemí, Rakousko a Francie  

   Zde jsem pro srovnání daní z nemovitosti (konkrétně ze staveb) ve jmenovaných vyspělých 

zemích Evropské unie využila tabulky Lenky Láchové (Láchová, 1999, str.20). Z tabulky 

vidíme, že jmenované země také užívají hodnoty nemovitosti při stanovení daňového základu. 

Zajímavá je např. situace v Rakousku. Z tabulky je patrné, že místní samosprávy mohou 

ovlivňovat sazby daní ze staveb až do výše max.500% z daňového základu. 

 

Tab.č.16 Porovnání daňového základu a sazby daně ze staveb v České republice, Nizozemí, 
Rakousku a Francie 

  Nizozemí Rakousko Francie 

Právní 
úprava 

Místní 
předpisy 
o daních, 
schválené 
celostátními 
orgány 

Daň 
z nemovitostí 

Daň 
z nemovitostí 
Daň rezidenční 

Daňový 
základ 

"volná tržní 
hodnota"= 
100% cena 
celé 
neobsazené 
nemovitosti 

daňové 
měřítko = 
0,05 % až 
0,16 % ze 
standardní 
hodnoty, 
"standardní 
hodnota" 
= 10-20 % 
tržní hodnoty 

Katastrální 
nájemní hodnota 
majetku -50 % 
na správu, 
pojištění.,opravy 
apod. 
= katastrální 
renta 

Sazby daně  
Řídí se 
potřebami 
rozpočtu 
obce. 

Sazby 
pásmové 
stanovené 
obcí, max. 
500 % 

3 %- 8 %, u 
rezidenční daně, 
0 %-1,7 % 
určují územní 
orgány podle 
potřeb rozpočtu 
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• Výhody využívání tržní hodnoty 

   V roce 2004 se v Praze za podpory Nemofora a MF ČR uskutečnilo setkání zájemců o 

problém „Jak dále v dani z nemovitostí?“  se zahraničními odborníky z okruhu kolem Lincoln 

Institute of Land Policy se sídlem v Bostonu. Jiří May z odboru územního plánování 

Ministerstva pro místní rozvoj učinil shrnutí tohoto semináře (May, 2004, str.22-23).  

   Profesor Bryson shrnul, že ve státech východní a střední Evropy daň z nemovitostí 

(založená na hodnotě těchto nemovitostí) není dosud považována  (na rozdíl od USA, či 

Británie) za samozřejmost. Dále vyzdvihnul to, že majetkové daně jsou pro obce potřebné, 

neboť jim pomáhají k ekonomické nezávislosti na státním rozpočtu.  

   John Charman 90 označil za systém, který vychází z odhadované tržní hodnoty za 

nejspravedlivější.   Charman zdůraznil pozitiva tohoto nastavení. Zdůraznil, že odhadovaná 

tržní hodnota nemovitosti je hrubým testem platební schopnosti poplatníka, znesnadňuje 

krácení daně nebo minimalizaci daně a je dobře viditelná. Umožňuje též relativně snadný 

výběr i vymahatelnost daně. 

   Dle Charmana by měly být cílem případného zavedení daně z nemovitosti založené na tržní 

hodnotě následující položky: 

• získat příjem do rozpočtu obcí  

• odstranit používání různých hodnot pro různé účely 

• učinit zdanění nemovitostí spravedlivějším a korektnějším 

• vynakládat co nejméně času a nákladů na dosažení přijatelného výsledku 

• podpořit hospodárný přístup k majetku 

• stimulovat další rozvoj systému fyzického oceňování jednotlivých nemovitostí 

 

   V oblasti daně z nemovitosti považuji změny za nutné, neboť systém zdaňování 

nemovitostí, který v současné době v České republice existuje, je zastaralý a v Evropě, 

respektive ve vyspělých zemích Evropy, téměř nikde nevyužívaný. 

   V případě České republiky tak vidím jako žádoucí zavedení daně z nemovitosti založené na 

tržní hodnotě 91, jak tomu je v mnoha vyspělých kapitalistických zemích a také již v některých 

postkomunistických zemích EU-8. Daňový základ založený na tržní hodnotě nemovitosti je 

                                                
90 Člen královské instituce autorizovaných odhadců Velké Británie 
91 V České republice hraje hodnota nemovitosti roli jen u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, 
ovocných sadů a trvalých travních porostů 
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výhodný právě z toho důvodu, že reaguje na inflační vlivy, čímž není výnosnost této daně 

snižována. 

 

6.2.2 Obecní (municipální) daně  

   Povahu místních daní mají v současné době v České republice místní poplatky 92 . Obec, 

která poplatky spravuje, je může snížit nebo zvýšit, či je prominout. Místní poplatky nemusí 

být vybírány ve všech obcích, neboť mají odrážet místní podmínky, priority obce či 

zvláštnosti daného území. Na rozdíl od státních daní, které jsou ve stejné výši na celém 

území, by měly být místní poplatky územně diferencované, což současná právní úprava 

umožňuje jen omezeně. Dále, stejně jako v případě daně z nemovitosti, je i v případě místních 

poplatků jejich výnosnost v současné době nízká (cca 5% v celkových obecních příjmů).  

   Systém financování je v České republice nastaven tak, že obce nemohou aktivně působit na 

zvyšování (ale i snižování) svých příjmů 93, čímž se snižuje efektivnost výkonu správy.     

V případě České republiky tak platí, že finanční autonomie obcí je nedostatečná a je třeba ji 

zvýšit.  

 

6.2.2.1 Názor zástupců obcí na případné zavedení municipálních (obecních) daní 

   Mimo nedostatky, které spatřují představitelé obcí v příjmové stránce obecních rozpočtů, 

jsem se v průzkumu ptala i na problematiku místních daní, které jsou ve vyspělých 

evropských zemích již samozřejmostí, ovšem u nás tento systém stále zaveden není. 

 

   Konkrétně jsem se ptala na následující otázky: 

1)  Byli byste pro zavedení municipálních daní či nikoli?  

2) Jestliže ano, byli byste pro jejich zavedení za předpokladu, že by došlo k převedení 

místních poplatků z režimu místních poplatků do režimu daní? 

3)  Byli byste (třeba jen v některých oblastech) pro zavedení municipálních daní a to: 

a) namísto celostátních daní, tj. pokud by to znamenalo určitý úbytek na sdílených daních 

b) k již stávajícím daním 

                                                
92 Poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného 
prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za povolení k vjezdu s 
motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, 
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. 
93 Jak bylo řešeno, obce mají vliv jen na cca 6% svých příjmů. 
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4) Můžete jmenovat nějaké konkrétní podmínky, které by dle vás musely být splněny, abyste 

jakožto zástupci obcí přistoupili na systém municipálních daní? 

5) Kdybyste měli možnost municipální daně zavést, které konkrétně byste zvolili?  

    

   Jak vyplynulo z odpovědní na první tři otázky, asi 90% představitelů obcí odpovědělo, že by 

bylo pro zavedení obecních daní a to formou převodu současných poplatků do režimu daní. 

Ve většině se také shodli na tom, že by muselo dojít k takové úpravě, která by nezvyšovala (či 

jen minimálně) daňové břemeno poplatníků. To znamená, že by preferovali současný úbytek 

sdílených daní a tedy méně centrálního přerozdělování. Proti tomu opět můžeme postavit již 

několikrát zmíněný argument, že centrální daně jsou pro obce stabilizačním prvkem a jisté 

zastoupení v daňových příjmech obcí bezpochyby mít musí. 

   Ve čtvrté a páté otázce měli představitelé obcí možnost otevřeně se k dané problematice 

vyjádřit a definovat tak podmínky, za kterých by byli pro zavedení místních daní a případně 

jmenovat konkrétní daně, které by zavedli.  

   Okolnosti případného zavedení daní tak, jak je definovali dotázaní zástupci, lze rozdělit 

následovně: 

• Dle představitelů obcí je důležité, aby daň byla jak na straně příjmové, tak na straně  

výdajové spojena s lokálním problémem. To znamená, že např.obec s vysokou kriminalitou 

by měla možnost zavést daň z alkoholu a výtěžek použít na prevenci kriminality. Obec nebo 

město s nedostatkem parkovacích míst by mohla na přechodnou dobu zavést majetkovou daň 

z automobilu a prostředky použít na stavbu parkovacích domů. Příkladů bychom mohli 

jmenovat mnoho.  

   Jeden ze zástupců zmínil, že jsou popsány případy, kdy obyvatelé přijímají místní daň 

v podstatě pozitivně, pokud naprosto přesně znají účel jejího použití a tato daň je pro ně 

transparentní. Například v USA byl případ, kdy na každé účtence z hypermarketu, byť za 

jediný rohlík bylo uvedeno „Právě jste přispěli jedním centem na stavbu nového mostu.“ 

Nebo jiný případ ze Švýcarska, kde obyvatelé podobně věděli, že přispívají na novou 

nemocnici a kde existovala přesná evidence vybrané daně a jejího použití. Občan tak nemá 

pocit, že jen platí další daň, o které neví kam plyne.  

• Obecní zástupci by byli pro zavedení obecních daní za podmínky, že by měli možnost  

výši daně tj. sazbu daně ze zákona upravovat nahoru i dolů dle potřeb obce a dále volit druh 

daně podle potřeby obce. O rizicích této skutečnosti jsem ukázala na případu Švédska, kde 

tato „svoboda“ obcí vedla k nadměrnému daňovému zatížení obyvatelů některých. Zde byla 

obcím v oblasti místních daní v 90.letech dána volnost ve stanovení sazby místní daně. 
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Ovšem už v roce 1992 vláda zmrazila výši lokálních daní, neboť se vyšplhaly příliš vysoko. 

Sankcí pak bylo mimo jiné snížení vládních grantů (dotací).  

   Znamená to, že v případě zavedení obecních daní by byla důležitá propracovaná legislativa, 

která by obcím nedávala příliš velikou volnost, ale zároveň by je příliš nesvazovala. 

• Někteří představitelé obcí zmiňovali jako možné řešení, jenž v nahrazení místních  

poplatků jednotnou místní daní, čímž by došlo k podstatnému snížení administrativy, která je 

v případě nynější správy poplatků dost vysoká. Jeden z představitelů uvedl příklad Velké 

Británie, kde  existuje "daň z hlavy", která se mimo jiné vypočítává z velikosti obytných 

ploch, které občan města užívá. Nahradit některou celostátní daň daní obecní, je dle 

představitelů nereálné a bylo by i velmi problematické, neboť celostátní daňová soustava je 

obdobná daňovým soustavám Evropské unie. Zde doplňuji ještě alternativní možnost, o které 

hovoří Věra Kameníčková (Kameníčková, 2005, str.51) a to přidělit územní samosprávě 

rozhodování o jedné významné dani. Taková situace je v současné době ve Švédsku, kde má 

samospráva možnost stanovit si na svém území přirážku k dani z příjmu fyzických osob a tím 

způsobem ovlivnit výši svých výdajů. 

• V neposlední řadě je třeba zmínit administrativní stránku případného zavedení 

municipálních daní. Zástupci obcí zmiňovali, že by bylo nutností při případném zavedení 

municipálních daní zvážit i oblast nákladů na administrativu, tj. výnos z případné daně by 

musel výrazně přesahovat komplexní náklady na správu a vymáhání s ohledem na poštovné, 

platební neukázněnost občanů, cenu pracovní síly apod. Stejně tak by zástupci obcí uvítali 

zjednodušené daňové přiznání.  

• Většina z představitelů, kteří byli pro zavedení místních daní odpověděla, že by byli  

pro zavedení místní ekologické daně 94 . Nicméně i tato daň je diskutabilní, neboť firmy 

sídlící na území např. Ostravy či jiného velkého průmyslového města, poškozují životní 

prostředí široko daleko. Jiná zmiňovaná daň byla daň na tuhá paliva (tzv. „komínová“ daň), 

daň za připojení na technickou infrastrukturu apod. Důležité pro představitele bylo, aby měli 

obce možnost zvolit daň dle lokálních podmínek v obci. 

 

   Vidíme, že představitelé obcí by tak byli pro zavedení místních daní ve vazbě na místní 

poplatky s tím a také vzniku nových daní místních daní (nad rámec poplatků), u nichž by měli 

pravomoc rozhodovat o druhu a sazbě daně.  

 

                                                
94 Ta má být v souladu se směrnicemi Evropské unie do roku 2007 stejně zavedena. 
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6.2.2.2 Situace v jiných zemích 

• Itálie 

   V Itálii se za poslední léta situace v oblasti financování značně změnila. Došlo k vzrůstu 

vlastních daňových příjmů a úbytku dotací. Obce tak mohou ovlivňovat až 40% svých příjmů. 

To bylo výsledkem reformy, která byla započata v roce 1993 v důsledku schodků veřejných 

rozpočtů a značné nevyrovnanosti příjmů mezi jednotlivými obcemi. Jedním z řešení bylo 

zavedení nových místních daní. Jedná se o 95 : 

a) ICIAP 

Tato daň se vztahuje na obchodní, průmyslové a podnikatelské aktivity. Obce jsou v tomto 

případě odpovědné za odhad nemovitostí, procesní stránku výběru a samotný výběr daně. 

Výtěžek je pak rozdělen mezi obce (90%) a provincie (10%). Poplatníkem jsou všechny 

právnické i fyzické osoby provozující obchodní, průmyslové, podnikatelské aktivity, které 

zároveň podléhají dani z přidané hodnoty. Plátcem je nájemce objektu užívaného ke komerční 

činnosti.  

b) ICI 

Tato daň je také spravována obcemi a obce jsou příjemcem výnosu této daně. Vybírá se ze 

všech budov, komerčních i nekomerčních a obhospodařovaných pozemků.  Hodnota budov se 

určuje podle aktualizované ceny rozdělené podle katastrálních území, hodnota obdělávaných 

pozemků je určována  podle prodejní ceny. Poplatníkem je vlastník. Obce si mohou určovat 

sazbu v rozmezí 4 – 6%.  

   Mezi další místní daně v Itálii patří např. daň ze sběru a likvidace odpadu či přirážka 

k celostátní dani ze spotřeby elektřiny. Tato daň je fakultativní a vybírá se z těch nemovitostí, 

které mají spotřebu vyšší než 1000 KW. 

• Francie 

   Ve Francii představují daňové příjmy 42% obecních příjmů. 

   Každá obec (Knobová, 2003, str. 22) má ve Francii čtyři typy municipální daně. Její výši 

stanovuje obec každý rok, přičemž stát určuje dolní a horní hranice. Pokud se obec rozhodne 

zvýšit jednu daň, musí automaticky zvýšit i ostatní tři zbývající daně.  

   Mezi místní daně zde patří daň z bydlení, kdy občan platí za využívání bytového prostoru na 

území obce a z vybavenosti. Dále sem spadá daň z nemovitosti (pozemková daň a daň ze 

staveb) a daň z podnikatelské činnosti. Místní daně v roce 2005 (Antonová, 2005, str.25) 

představovaly 25% daní z bydlení, 25% daní z nemovitostí a 50 % daní z podnikání. 

                                                
95 Zdroj: České zastupitelství v Itálii, Souhrnná teritoriální informace za rok 2004(www.mzv.cz/rome) 
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• Rakousko 

   Rakousko je v mnoha ohledech srovnatelné s Českou republikou, má obdobný počet 

obyvatel, je zde nízká autonomie v oblasti vlastních příjmů a také značné množství 

vyrovnávacích mechanismů. Určování místních daní je zákonem redukováno na možnost určit 

daňovou sazbu  nebo rozhodnout o tom, zda daná obecní daň bude zavedena či nikoli. 

   Vlastní daňové příjmy zde tvoří cca 15%  všech příjmů obcí (v ČR ještě méně, jen 6%).  

Konkrétně se tamní místní daně dělí následovně: 

- Obecní daň. Ta zahrnuje daň ze mzdy (29%) a daň z podnikání (23%).  

- Spotřební daň z alkoholu a ze zmrzliny (14%) 

- Daň z nemovitosti (14%) 

- Zbytek jsou uživatelské poplatky (cca 20%)  

• EU 8 

   Co se týká situace EU-8 (Kameníčková, 2005, str. 49), tak v žádné ze zemí nemají územní 

samosprávy pravomoc samostatně stanovit základ a sazby daně s významným výnosem. 

Autonomie samospráv pokud jde o jejich příjmy je ve všech těchto zemích značně omezena a 

význam místních daní je celkově malý. V případě municipálních daních tak tyto země 

nemohou být pro Českou republiku inspirativní. 

 

   Jak se ukázalo v průzkumu, v případě většiny došlých odpovědí by představitelé obcí byli 

pro zavedení obecních daní a to za konkrétně jmenovaných podmínek. Místní daně by musely 

být napojeny na lokální preference či problémy, po administrativní stránce by náklady 

nesměly být vysoké apod. 

   Co se týká Itálie, tamní systém dává obcím vysokou míru finanční autonomie, což je 

z mnoha hledisek výhodné (např.míry odpovědnosti za hospodaření) a pro Českou republiku 

inspirativní. Na druhé straně je třeba upozornit i na rizika spojená s vysokou mírou finanční 

nezávislosti, jak bylo doloženo na případu ze Švédska. Z toho plyne, že aby došlo ke 

skutečnému posílení finanční autonomie obcí, bylo by třeba, aby obce měly možnost 

rozhodovat o druhu daně a výši její sazby. Na druhé straně by byla třeba jistá opatření ze 

strany státu, kdy by tento přesně definoval výpočet daňového základu a případně také rozpětí 

případných sazebních změn.  

   Dále pak na případu Itálie a Francie vidíme, že obce by mohly být pomocí vhodně 

vytvořeného systému obecních daní motivovány k podpoře podnikání. Zcela jistě by toto 

řešení bylo lepší, než zvyšování podílu na sdílených daních představujících motivační složku. 
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   Pokud by došlo k zavedení koncepce obecních daní, změnila by se situace zejména v tom 

smyslu, že by platby již nebyly fakultativní, ale obligatorní a obec by musela v zákoně 

uvedené daně zavést. Bylo by pak jen na ní, jak široká by poskytla osvobození pro poplatníky. 

 
6.3 Shrnutí 

   Daňové příjmy představují hlavní zdroj obecních příjmů, nicméně z velké části (cca 90%) se 

jedná o příjmy sdílené. Obecní rozpočty tak jsou příliš fixovány na státní rozpočet a mají jen 

malý vliv na výši svých příjmů.  

   Co se týká sdílených daní, případným řešením, vedoucím k posílení obecních rozpočtů a to 

v oblasti jejich přerozdělování, by mohlo být zavedení lineární (plynulé) křivky velikostních 

kategorií. Tím by byly posíleny zejména rozpočty malých obcí, přičemž by se tak dělo na 

úkor jiných kategorií (hlavně velkých měst). Znamená to, že takové řešení by neznamenalo 

navýšení zdrojů, ale odstranění disproporcí v rámci objemu prostředků. Jistý návrh (ovšem 

neuskutečněný) ze strany ministerstva financí již zazněl. K takovému nastavení velikostních 

kategorií (i když nelze zcela hovořit o lineární křivce) v roce 2004 přistoupilo Slovensko, 

které posílilo příjmy malých obcí. Dalším řešením, jenž by vedlo k větší „objektivitě“ 

redistribuce sdílených daní by mohlo být zavedení dalších koeficientů (např. nadmořské 

výšky, dle věku obyvatel apod.). Na druhé straně, pokud by došlo ke změně v oblasti 

velikostních kategorií, přijde mi zavádění dalších koeficientů v případě České republiky 

zbytečné a administrativně náročné. 

   Dle současné právní úpravy je motivační složka 96 obcí značně oslabena a obce své příjmy 

v této oblasti mohou ovlivnit jen nepřímo. Naopak je velmi posílen princip solidarity. Jako 

možné řešení vedoucí k posílení obecních rozpočtů, může být navýšení podílu na sdílených 

daních, které u nás činí 20,59% (na Slovensku 70,3%), či zvýšení podílu daně z příjmu 

fyzických osob, kterou označujeme jako motivační složku 97. Otázkou je také případné 

zařazení spotřebních daní do sdílených daní. Vzhledem k tomu, že v České republice je 

tendence snižování přímých daní (daň z příjmu fyzických a právnických osob), které jsou 

příjmem obecních rozpočtů, stálo by toto případné napojení za zvážení.  

   Cesta posilování obecních rozpočtů zvyšováním celkového objemu přerozdělovaných 

výnosů pro obce na úkor státního rozpočtu má i negativní stránku. Problémem (Eliáš, 2005, 

str.23) této cesty je schopnost odůvodnit a přesně kvantifikovat objem potřebných prostředků, 

                                                
96 Napojení příjmů na aktivity na území obce. 
97 Jiným řešením by pak mohlo být motivování obcí k podpoře podnikání formou systému obecních 
daní (Itálie, Francie). 
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o které by se měl navýšit podíl obcí na sdílených daních. Proti deklarovanému názoru obcí 

stojí ve vládě 17 ministrů a každý z nich chrání především svůj resortní rozpočet. 

   Ještě jednou zde chci upozornit na skutečnost, že na sdílené daně je třeba nahlížet jako 

neúčelové dotace. Vznik daní zde není nijak vázán na území obce, ale je rozdělován celostátní 

výnos daně, což obce vnímají v podstatě jako automatické dotace a nemusí uvažovat o tom, 

jak vhodně ovlivňovat z daňového pohledu ekonomiku na území obce ve vazbě na tyto daně. 

 

   Další oblast případných změn představují svěřené daně (daň z nemovitosti a obecní daně), 

které plynou celé do rozpočtů obcí a posilují tak jejich finanční autonomii. V České republice 

je tento tzv.princip zásluhovosti, který je realizován tím, že příjmy zůstávají tam, kde byly 

vytvořeny, značně oslaben. Výsledkem je, že angažovanost místních orgánů při získávání 

dalších prostředků je nízká. Ztrácí se vazba mezi odvedenými daněmi a výdaji územního 

celku. 

   Zde se jako vhodná zdá být legislativní úprava daně z nemovitostí, která již 15 let zůstává 

stejná a nepružná vůči zvykům v Evropské unii. Základ daně a sazby jsou u většiny 

nemovitostí nastaveny tak, že nereagují na inflační vlivy a příjem obcí z těchto daní tak v 

důsledku klesá. Jako vhodné by bylo k určení daně využívat tržní hodnoty z nemovitosti jak je 

tomu např.v Rakousku, ale i některých jiných postkomunistických zemí.  

   Další možností, jak zvýšit finanční autonomii a dát obcím možnost přímo ovlivňovat své 

příjmy, by bylo zavedení municipálních (obecních) daní, které již ve většině zemích Evropské 

unie existují (i na Slovensku). Na druhé straně, jak se ukázalo na případu Švédska, vysoká 

finanční nezávislost také není ideální. Velká váha místních daní v územních rozpočtech může 

navíc vést k nežádoucí diferenciaci v poskytování základních veřejných služeb v jednotlivých 

částech země. Důležité tak je systém místních daní nastavit tak, aby jeho výsledek byl 

efektivní, tj., aby například nedocházelo v důsledku velkého daňového břemene k odsunu 

obyvatel do obcí s nižším daňovým zatížením. Z toho plyne, že jistá míra stabilizace příjmů 

všech obcí formou určité solidarity (tj.sdílených daní) je nutná.  
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7. ZÁVĚR 

 

   Cílem práce bylo hledání nedostatků v oblasti daňových příjmů obcí a následné navrhnutí 

možných změn. Nejprve jsem považovala za nutné provést analýzu právního postavení a 

vývoje financování obcí. Zde se totiž ukázalo, jak současné nedostatky ve financování obcí 

souvisí s legislativními změnami minulých let, konkrétně změnami v letech 1989-2006. Dále 

jsem také přiblížila všechny položky příjmové stránky obecních rozpočtů, kterými jsou obce 

financovány v současné době. 

 

   Před definováním případných změn v daňové oblasti bylo nutné prozkoumat stávající 

funkčnost systému financování obcí. K tomu jsem využila metody analýzy kvalitativních dat, 

která jsem získala prostřednictvím dotazníku od zástupců obcí. Po provedeném průzkumu 

v oblasti daňových příjmů nižších územně samosprávných celků se potvrdilo, že jejich 

představitelé nejsou se současným systémem daňového financování spokojeni a shledávají 

v něm několik nedostatků. Zejména se jednalo o nedostatky v oblasti redistribuce sdílených 

daní (velikostí kategorie a koeficient) a v oblasti motivační složky příjmů, která byla shledána 

jako nízká.  

   Ukázalo se, že obce jsou ve svých příjmech příliš fixovány na státní rozpočet, což pro ně 

není vždy výhodné a to zejména v souvislosti s nedávnými legislativními změnami, které 

měly dopad na snížení objemu sdílených daní (př.snížení sazby daně z příjmů PO z 26% na 

24%). Finanční nezávislost obcí je tak velmi nízká a jedinými položkami příjmů, které obce 

mohou přímo ovlivnit jsou daň z nemovitosti a místní poplatky. Ty ovšem představují jen 

minimum daňových příjmů.  

 

   Jak se tedy v průzkumu ukázalo, systém financování obcí ve stávající podobě není po 

legislativní stránce dostatečně propracovaný a změny v oblasti daňových příjmů jsou nutné. Je 

také patrné, že v případě České republiky je problémem chybějící a pomalá konstituce 

vlastních příjmů samosprávných celků.  

 

   V rámci kapitoly týkající se možných změn v daňové oblasti obecních příjmů jsem pak 

hledala způsoby, kterými by mohly být obecní rozpočty posíleny v tom smyslu, že by ve 

výsledku došlo ke zvýšení efektivity jejich hospodaření.  
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   Vycházela jsem zde předně z těch oblastí, které definovali jako nevyhovující sami 

představitelé obcí a na ty jsem posléze hledala případná řešení, jež by mohla být aplikovatelná 

na náš legislativní systém. Jak vyplynulo z průzkumu, v případě České republiky je nutné 

posílit finanční autonomii obcí a provést změny v oblasti sdílených daní. 

   Při hledání možných řešení jsem vycházela ze stavu v jiných evropských zemí jako je 

Slovensko, Itálie, Rakousko, ale také dalších postkomunistických zemí jako je Estonsko, 

Litva a jiné. 

 

   V oblasti sdílených daní se ukázalo jako žádoucí nastavení velikostních kategorií na základě 

lineární křivky, čímž by došlo k navýšení příjmů malých obcí, které jsou stávajícím systémem 

značně znevýhodněny. Ovšem je třeba si uvědomit, že objem prostředků na redistribuci je 

daný, nutně by se tak navýšení podílu malým obcím dělo na úkor velkých a větších měst. 

Jinou možností by bylo zavedení dalších koeficientů (mimo koeficient velikostní kategorie). 

V oblasti případných změn v systému redistribuce sdílených daní by nám mohlo být inspirací 

Slovensko, jak se ukázalo na základě provedené komparace tamního systému se systémem 

v České republice.  

   Další možností, jak posílit obecní rozpočty by bylo navýšení sdílených daní a to buď 

navýšením motivační složky, nebo zvýšením podílu na sdílených daních (dnes 20,59%), nebo 

zahrnutím spotřebních daní (položka státního rozpočtu) do daní sdílených.  

 

   Změny v oblasti svěřených daních, tedy daních, které plynou celé do obecních rozpočtů, se 

týkají zejména položky daně z nemovitostí a případného zavedení municipálních daní, které 

v České republice stále neexistují. V případě daně z nemovitosti se ukázalo jako žádoucí 

zavedení využívání tržní hodnoty při určování základu daně ze stavebních pozemků či ze 

staveb. Využívání tržní hodnoty je v Evropě běžné. Je tomu tak např. v Rakousku, Nizozemí, 

Francii, ale také i v mnoha zemích EU-8. Stejně tak jsou dnes již v Evropě běžně zavedené 

místní daně (od roku 2004 i na Slovensku). Této oblasti se týkala druhá část průzkumu, kdy 

jsem se tázala představitelů obcí na jejich názor na jejich případné zavedení. Ti by ve většině 

souhlasili, ovšem za určitých konkrétně definovaných podmínek. Zejména by zástupcům obcí 

musela být dána možnost s ohledem na lokální podmínky obce zvolit daň, kterou zavedou a 

dále také možnost stanovit výši této daně. Představitelé také souhlasili s tím, že by tak 

současně došlo ke snížení významu sdílených daní, což by bylo samozřejmě nevyhnutelné.  

   Takovéto prohloubení vazby mezi plátcem daně a obcí je v naší republice žádoucí. Zavedení 

municipálních daní by tak bylo efektivní také v tom, že v současné době je za dobrého 
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lokálního politika považován ten, který pro danou obec získá co nejvíce dotací 98 . Občan by 

měl vědět, co se z jeho daněmi, které odvádí obci stane, což by mohlo přispět k většímu 

zájmu obyvatel o dění v obci a tím i politickou kontrolu zástupců obcí. Na druhé straně by ale 

bylo třeba zachovat strukturu sdílených daní jakožto stabilního základu příjmu obecních 

rozpočtů. Stejně tak je žádoucí, aby byly obce motivovány k podpoře podnikání v místě 

(vazbou mezi podnikateli a provozovnami na území obce), a to právě pomocí vhodně 

vytvořeného systému obecních daní. Zde nám může být inspirací Francie či Itálie.  

 

   Jak se ukázalo, současný systém daňových příjmů, které plynou do obecních rozpočtů, má 

mnoho nedostatků, které ve výsledku snižují objem obecních příjmů a celkově mají negativní 

dopad na hospodaření obcí.  

   Možností, jak posílit obecní příjmy a zvýšit tak efektivitu hospodaření je mnoho. 

V jednotlivých kapitolách poslední části jsem nastínila možné směry, kterými by se mohla 

legislativní úprava ubírat. Cílem práce tak bylo navrhnout okruh možných změn v daňové 

oblasti obecních příjmů. Případné legislativní propracování těchto oblastí už je na 

specialistech a na jejich spolupráci s právníky.  

 

   Na závěr tedy shrnuji hlavní body, kterým by se případná právní úprava měla věnovat, a 

které by vedly k posílení obecních rozpočtů a zvýšení efektivity hospodaření. Přičemž 

upozorňuji na skutečnost, že jmenované změny se navzájem neslučují. Jestliže by tedy došlo 

k zavedení municipálních daní, zcela jistě by tato skutečnost současně vedla např. ke snížení 

podílu na sdílených daních.  

 

   Hlavními body jsou: 

 

• Změny velikostních kategorií a koeficientů velikostních kategorií. Zde je třeba provést 

zejména změny ve prospěch malých obcí, tj.narovnat křivku velikostních kategorií do 

lineární (plynulé) podoby. 

• Posílení motivační složky příjmů, či navýšení stávajícího procentního podílu sdílených 

daní. 

• Zahrnutí spotřební daně do sdílených daní. Ty jsou v současné době celé příjmem 

státního rozpočtu. 

                                                
98 O negativitě přílišného financování obcí z dotací jsem se již zmínila. 
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• Legislativní úprava daně z nemovitosti, která již 15 neprošla žádnými změnami. 

V tomto případě je důležité, aby pro určování výše daně ze staveb či pozemků byla 

výchozí tržní hodnota. 

• Zavedení municipálních daní. Zde je třeba, abychom jako základní myšlenku přijali 

fakt, že decentralizace moci spojená s decentralizací zdrojů veřejných financí vede 

k efektivnímu a hospodárnému výkonu správních činností.  

 

 

   Myslím si, že daná práce je přínosná zejména tím, že se na případné nedostatky ve stávající 

legislativě táže představitelů obcí, tedy těch, jimiž jsou vládou schválené zákony uváděny 

v praxi. Proto si myslím, že jsou to právě oni, kteří jsou kompetentní vznášet námitky a na 

jejichž názory by se měl brát největší zřetel. 

   Dále je práce přínosná tím, že na základě komparace s jinými zeměmi, jsou zde uvedeny 

mnohé podněty, kterými by mohla být stávající legislativní úprava daňových příjmů nižších 

samosprávných celků pozitivně ovlivněna. 
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