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Bakalářská práce je zaměřena na analýzu místních poplatků ve vybraném městě v období 

2002-2012. Vymezuje nejprve právní úpravu místních poplatků, dále soustavu místních 

poplatků v ČR, poplatkové prvky, jejich ukládání, plnění poplatkových povinností a místní 

poplatky zavedené ve vybraném městě, kterým je Dvůr Králové nad Labem. Součástí práce je 

zjištění výnosnosti jednotlivých poplatků ve městě Dvůr Králové a jejich podíl na celkových 

příjmech rozpočtu města. 
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ÚVOD 

Místní poplatky jsou součástí daňových příjmŧ obcí a celý jejich výnos náleţí příslušné 

obci. Obce mohou zavádět pouze poplatky taxativně vymezené zákonem, ale nejsou povinny 

na svém území poplatky vybírat. Zákon upravuje horní hranice sazeb, kterými se musí obce 

řídit, ale výše ve svém správním obvodu si mohou stanovit samy. Pokud obce chtějí místní 

poplatky zavést, učiní tak obecně závaznou vyhláškou obce. Obecně závazné vyhlášky 

vydává zastupitelstvo obce v samostatné pŧsobnosti. Správa místních poplatkŧ, ve smyslu 

přenesení státní správy, je svěřena obcím v přenesené pŧsobnosti. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou místních poplatkŧ – jejich právní úpravou, 

aplikací provedených novel, poplatkovými prvky, vlastnostmi místních poplatkŧ, jejich 

soustavou a hlavně výnosností jednotlivých místních poplatkŧ zavedených ve vybraném 

městě, kterým je Dvŧr Králové nad Labem. 

Cílem práce je analýza místních poplatků ve vybraném městě, tedy ve Dvoře Králové 

nad Labem, za posledních jedenáct let, resp. v letech 2002-2012. Dále se práce zaměří  

na výnosnost jednotlivých poplatků a na jejich podíly na celkových a daňových příjmech 

města ve sledovaném období. 

Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá právní 

úpravou místních poplatkŧ od Ústavy České republiky po zvláštní zákon č. 565/1990 Sb.,  

o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisŧ a poukazuje na poslední novelizace tohoto 

zákona. Popisuje vlastnosti místních poplatkŧ, jejich odlišnost od daní a funkce. Teoretická 

část dále vymezuje prvky místních poplatkŧ, jejich postavení v rámci daňových příjmŧ České 

republiky a popisuje osm místních poplatkŧ upravovaných zákonem. V druhé kapitole 

teoretické části jsou vymezeny statistické metody vyuţívané v praktické části, tedy časové 

řady a jejich jednorozměrný model. 

Praktická část je zaměřena na zavedené místní poplatky ve městě Dvŧr Králové  

nad Labem, z jehoţ rozpočtŧ je práce zpracována. Popisuje výnosnosti místních poplatkŧ 

v posledních jedenácti letech, které jsou analyzovány pomocí časových řad a temp rŧstu. 

Postavení místních poplatkŧ v rozpočtu města je analyzováno pomocí podílŧ příjmŧ místních 

poplatkŧ na celkových příjmech a na daňových příjmech obce. Dále se práce zabývá vývojem 

výnosnosti místních poplatkŧ a jejich předpovědí na následující dva roky, získanou  

z rovnic trendŧ. 
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1 MÍSTNÍ POPLATKY 

Daně a poplatky jsou součástí veřejných financí, jejichţ znakem je, ţe jeden z účastníkŧ je 

vţdy stát, který mŧţe být zastupován orgány veřejné správy. Místní poplatky mají v České 

republice (dále jen ČR) povahu obecních daní, protoţe jde o zákonem určenou platbu  

od zákonem stanoveného subjektu plynoucí do veřejného rozpočtu, která je placena 

pravidelně v určitých intervalech nebo za určitých okolností podle příslušného zákona.  

Dle daňového řádu se daní rozumí „peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo 

poplatek“. Daň je platba neúčelná a neekvivalentní, coţ místní poplatky nesplňují. Místní 

poplatky obce ukládají k částečnému krytí nákladŧ spojených s činnostmi vyvolanými 

subjekty poplatku. Místní poplatky zavádí obce dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen ZoMP) vydáním obecně závazné vyhlášky 

(dále jen OZV) o místním poplatku. 

1.1 Právní úprava místních poplatků 

Uţ samotná Ústava ČR v Hlavě sedmé, článku 101 dává právo obci být samostatně 

spravována zastupitelstvem. Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích je stanovena pravomoc 

rozhodovat o věcech patřících do samostatné pŧsobnosti obce zastupitelstvu, které má ve své 

kompetenci vydávat OZV obce a zavádět místní poplatky na základě zvláštních zákonŧ. 

Atributem území samosprávy je vlastnit majetek a mít právo s ním hospodařit, získávat 

vlastní příjmy a sestavovat vlastní rozpočet. Právo na vlastní příjem z místních poplatkŧ 

vyplývá i ze sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty 

místní samosprávy, které dává obcím právo na vlastní příjmy, povoluje jim s nimi volně 

disponovat a v 3. bodě říká: „Alespoň část finančních zdrojů místních společenství pochází 

z místních daní a poplatků, jejich výši mohou místní orgány v mezích zákona určovat“. Správa 

místních poplatkŧ představuje výkon přenesené pŧsobnosti a má zejména práva vyhledávat 

poplatkové subjekty, vyměřit, vybrat a vyúčtovat poplatky a vymáhat či kontrolovat poplatky 

[22]. Obecní úřad vykonává řízení o poplatcích, v němţ se celý postup řízení opírá o základní 

zásady daňového řízení, které je upraveno zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem –  

tzv. procesně-právní úprava. Všeobecně známá maxima: „Co není zákonem zakázáno,  

je dovoleno“, zde neplatí, jelikoţ se vztahuje pouze na subjekty soukromého práva. Obce se 

naopak musí řídit zásadou, ţe je moţné pouze to, co zákon stanoví a umoţňuje. [5] 

Před rokem 1990 upravoval místní poplatky zákon č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích 

ze dne 11. prosince 1952, kdy se na tomto zákoně usneslo Národní shromáţdění 
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Československé republiky. Místní poplatky byly spravovány národními výbory  

a představovaly jejich rozpočtové příjmy. Druhy poplatkŧ stanovovala vláda předpisy, 

v kterých upravovala věcné určení, osvobození a úlevy od poplatkŧ, následky nesplnění 

poplatkové povinnosti, promlčení, řízení, kontrolu a dohled (například vyhláška ministerstva 

financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 216/1988 Sb., o místním poplatku ze psŧ 

a o lázeňském poplatku). Ministr financí zde mohl stanovit, zda poplatky spravují okresní 

nebo krajské národní výbory. Splatné a nezaplacené poplatky se vymáhaly správní nebo 

soudní exekucí. Dále zákon upravoval pravomoci správcŧ poplatkŧ a pravomoci i povinnosti 

poplatníkŧ. [18] 

Nyní místní poplatky upravuje v ČR zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  

ve znění pozdějších předpisů platný od roku 1990. Je to hmotně-právní předpis, který zakládá 

právní vztahy mezi obcí a poplatkovými subjekty. Na jeho základě a v jeho mezích vydávají 

obce OZV, jimiţ na svém území zavádí místní poplatky. Mohou tedy zavádět pouze  

ty poplatky, které jsou taxativně vymezeny v zákoně, jiné místní poplatky obec uloţit 

nemŧţe. Jedná se o 8 místních poplatkŧ: 

a) poplatek ze psŧ § 2 

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt § 3 

c) poplatek za uţívání veřejného prostranství § 4 

d) poplatek ze vstupného § 6 

e) poplatek z ubytovací kapacity § 7 

f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst § 10 

g) poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 

odstraňování komunálních odpadŧ § 10b 

h) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku moţností jeho připojení na stavbu vodovodu 

nebo kanalizace § 10c. 

Deník veřejné správy publikoval v roce 2008 článek Malé obce a výkon přenesené 

pŧsobnosti a zde uvedl, ţe „téměř všechny malé obce vybírají místní poplatek ze psů (99 %), 

za likvidaci odpadů (92 % obcí), dále za užívání veřejného prostranství (69 %)“. [8] 

ZoMP byl a bude často novelizován, pro pracovníky územních samosprávných celkŧ je 

velmi dŧleţitá znalost těchto změn a to hlavně z dŧvodu zpracovaní novelizací do příslušných 

OZV, které se ZoMP musí řídit. 
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Předpisem č. 348/2009 Sb., kterým se měnil ZoMP se zvýšila horní hranice poplatku 

z ubytovací kapacity ze 4 Kč na 6 Kč. Novela provedená předpisem č. 458/2011 Sb., o změně 

zákonŧ související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových  

a pojistných zákonŧ z 20. prosince 2011 v části páté zrušila § 10a a tím poplatek  

za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem 

financí podle jiného právního předpisu s účinností od 1. ledna 2012. Tento místní poplatek 

hradil provozovatel za kaţdý povolený hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 

povolené Ministerstvem financí. „Poplatky za hrací automaty a videoterminály byly zrušeny  

a podle nového zákona jsou peníze z hazardní daně rozdělovány rovným dílem mezi stát, obce 

a občanská sdružení“ [15]. 

Poslední novela ZoMP byla provedena zákonem č. 174/2012, poslaneckou sněmovnou 

byla přijata dne 2. 5. 2012 a účinnosti nabyla 1. 7. 2012. Tato novela se nevztahuje na rok 

2012, ani předcházející roky. Obce byly povinny zpracovat tyto změny do příslušných OZV 

nejpozději do 15. 12. 2012, pokud chtěly nadále poplatky vybírat. Nejpodstatnější změnou 

byla úprava místního poplatku za provoz systému shromaţďování, sběr, přepravu, třídění, 

vyuţívání a odstraňování komunálních odpadŧ a úprava společné odpovědnosti nezletilce  

a zákonného zástupce uvedené v ZoMP § 12. [12] Hlavní změnou u poplatku za provoz 

systému komunálních odpadŧ bylo zvýšení druhé částky sazby poplatku z 250 Kč na 750 Kč. 

Obcím bylo také dle Metodického materiálu odboru dozoru a kontroly veřejné správy 

Ministerstva vnitra umoţněno čerpat některé referenční údaje ze základního registru obyvatel, 

údaje z informačního systému cizincŧ a údaje z informačního systému evidence obyvatel a to 

pro účely řízení o místních poplatcích. Obce jsou tedy kompetentní k vyhledávání informací  

o poplatnících právě v těchto registrech. [13] 

1.2 Vlastnosti místních poplatků 

Místní poplatky (obecní daně) splňují dle Pelce [3] čtyři kritéria:  

a) přivlastňovací kritérium - výnos připadá obci (často je dŧvodem zavedení místního 

poplatku částečná úhrada nákladŧ obce na sluţby veřejného charakteru; např. čistota obce 

v případě poplatku ze psŧ) 

b) kritérium sazby - výše poplatku je určena obcí 

c) kritérium inkasa - správu daně zajišťuje obec 

d) rozhodovací kritérium - obec rozhodne o daňovém základu.  
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Oproti daním, které jsou periodické, neekvivalentní a není za ně poskytována přímá 

protihodnota, jsou poplatky většinou jednorázové, za účelem určitého protiplnění od státu  

a jeho orgánŧ, kraje nebo obce [3]. Ekvivalence spočívá v poskytnutí sluţby či ve vydání 

povolení aj. tedy ve vzájemném vztahu mezi poplatkem a mezi činností orgánŧ veřejné 

správy. Jejich zaplacením nevzniká sice nárok na protisluţbu, ale z jejich výnosŧ jsou 

financovány lokální veřejné statky – tedy příjem zŧstává v dané obci k uspokojení potřeb 

občanŧ. 

Místní poplatky jsou fakultativní, coţ znamená, ţe obec mŧţe nebo nemusí konkrétní 

poplatek zavést a v OZV potom mŧţe některé subjekty poplatku z poplatkové povinnosti 

vyloučit, osvobodit či na poplatku ulevit. [3] 

Poplatková povinnost mŧţe být pro rŧzné skupiny poplatníkŧ rŧzná, avšak  

za předpokladu, ţe tato skupina je charakterizována nediskriminačně, neboť dle zákona  

č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací  

a o změně některých zákonŧ (antidiskriminační zákon) nesmí obec stanovit rŧzné poplatkové 

podmínky z dŧvodu pohlaví, rasy, víry, náboţenství, politického aj. smýšlení, příslušnosti 

k národnostní či etnické menšině, barvy pleti, jazyka, národního nebo sociálního pŧvodu, 

majetku, rodu, postavení. Například rozdílné podmínky pro drţitele psŧ bydlících v centru 

města a na okraji jsou nediskriminační a obec s nimi mŧţe zacházet rozdílně. Oproti tomu 

osvobození konkrétní politické strany od místního poplatku a zachování tohoto poplatku  

pro osoby ostatní je nepřípustné. 

Funkce místních poplatků 

Funkce místních poplatkŧ mŧţe být fiskální (rozpočtová) nebo regulační. Fiskální funkci 

splňují svojí podstatou všechny místní poplatky – jsou zavedeny ve snaze o zvýšení objemu 

příjmŧ obecního rozpočtu jejich výnosem. Touto funkcí se rozumí i sníţení nákladŧ obce, 

které vznikají poplatkově-právními skutečnostmi. Pokud je poplatek zaveden z dŧvodu 

regulační funkce, jedná se o snahu obce o určitá omezení v její prospěch. Samotné 

zavedení/nezavedení poplatku představuje ze strany obce regulaci. Dále lze za regulaci 

povaţovat stanovení výše poplatku - například při pouţití nejvyšší moţné hranice  

nebo rŧznými sazbami pro rŧzné nediskriminační skupiny (např. stanovení rŧzných sazeb  

pro historickou/vilovou část obce, pro sídliště či lázeňské/rekreační místo), či osvobozením  

a úlevami. 

U některých místních poplatkŧ pak převaţuje buď funkce fiskální, nebo funkce regulační. 

Například funkce fiskální převaţuje u poplatku z ubytovací kapacity – výnos představuje  
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pro obec kompenzaci celoročního/sezónního vzrŧstu počtu osob, které vyuţívají veřejné 

sluţby poskytované obcí, avšak protoţe nejde o osoby s trvalým pobytem v obci, nedostává  

se do místního rozpočtu podíl na výnosu poplatkŧ a daní. Regulační funkce nad fiskální 

převaţuje například u poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných 

míst a částí měst – poplatek má limitovat pohyb motorových vozidel kupříkladu 

v historických částech měst, kde není tento pohyb s ohledem na historické a kulturní prostředí 

vhodný. 

1.3 Poplatkové prvky 

Místní poplatek je povinností veřejnoprávní povahy, ZoMP upravuje náleţitosti 

poplatkových vztahŧ, tzv. poplatkových prvkŧ. ZoMP stanovuje poplatkově-právní 

skutečnosti, poplatkové povinnosti a zpŧsoby jejich plnění. Upravuje vztah mezi poplatkovým 

subjektem a obcí. Tyto prvky se dělí na obligatorní a fakultativní. Obligatorní tvoří prvky 

nezbytné pro stanovení poplatkových vztahŧ - poplatkový objekt, subjekt poplatku, sazba 

poplatku atp. Fakultativní prvky - osvobození od poplatku, úlevy na poplatku a vyjmutí 

z poplatkové povinnosti. [3] 

Subjekt poplatku 

Obecně je poplatkovým subjektem poplatník či plátce poplatku. Jde o fyzickou osobu 

(dále jen FO) nebo právnickou osobu (dále jen PO), která je podle právnického předpisu 

povinna poplatek uhradit. Poplatek se vztahuje na příjmy, majetek nebo úkony FO či PO, 

které poplatku přímo podléhají. Poplatníkem je osoba přímo odvádějící poplatek správci daně. 

Pokud zákon výběr, správu a vypořádání poplatku vŧči místnímu rozpočtu uloţí jiné osobě - 

plátci, potom poplatník hradí poplatek nepřímo. Plátce pod vlastní majetkovou odpovědností 

odvádí poplatek od poplatníkŧ správci daně a ze zákona za poplatek ručí. Subjekt poplatku, 

jako subjekt veřejnoprávního vztahu, není v rovnoprávném postavení k orgánŧm veřejné 

moci. 

Objekt poplatku 

Objekt neboli předmět poplatku je obecně hospodářská skutečnost, podléhající zpoplatnění 

a většinou ho určuje název příslušného poplatku. Vymezením poplatkového objektu 

stanovujeme poplatkový základ, z kterého se poplatek určuje, a poplatkové povinnosti. Objekt 

místních poplatkŧ určují skutečnosti, na něţ právní předpis váţe poplatkovou povinnost. 
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Místní příslušnost k vyměření místního poplatku 

„Místně příslušnou k vyměření poplatku je vždy obec splňující dle zákona parametry místní 

příslušnosti“ [5]. Jedná se například o obec, které patří majetek, k němuţ se vztahuje místní 

poplatek, či obec, kde má trvalé bydliště FO nebo sídlo PO, na kterou se vztahuje poplatková 

povinnost a další. 

Poplatkový základ 

Poplatkový základ je skutečnost, ze které se poplatek vyměřuje. Jde o individuální 

poplatkově-právní skutečnost, kterou ZoMP pro kaţdý poplatek určuje. Poplatek se určuje 

z měřitelné (spočítatelné) jednotky, jeţ se násobí daňovou sazbou. Poplatkový základ  

je vyjádřen buď valoricky – v peněţních jednotkách, nebo specificky – v nepeněţních 

jednotkách. 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku představuje podíl poplatku připadající na poplatkovou jednotku.  

Je to zpŧsob, jak z poplatkového základu stanovit výši poplatku. U místních poplatkŧ  

se pouţívá pevná sazba vyjádřená v nominální hodnotě za poplatkovou jednotku,  

nebo v případě poplatku ze vstupného je sazba stanovena procentem z poplatkové jednotky. 

Sazba je určena horní hranicí – maximální finanční částkou, nebo u procentuálního vyjádření 

– maximálním procentem. Se zrušeným poplatkem za provozovaný výherní hrací přístroj byla 

zrušena i moţnost stanovit sazbu poplatku poplatkovým rozpětím – horní i dolní hranicí,  

tedy systémem min-max (sazba za kaţdý výherní hrací přístroj, kaţdý koncový interaktivní 

videoloterní terminál a kaţdé herní místo lokálního herního systému na tři měsíce činila  

od 1.000 Kč do 5.000 Kč). Tento zpŧsob určení výše sazby se pouţíval pouze u tohoto 

místního poplatku a nyní není stanovení sazby tímto zpŧsobem přípustné. Další moţností  

ze ZoMP je ale určení výše poplatku paušalizací. 

Paušalování poplatku 

Paušalování poplatku představuje ze ZoMP nahrazení sazby poplatku stanovením poplatku 

paušální částkou za jednorázovou akci nebo za vymezené časové období (týden/měsíc/rok). 

Nepředstavuje výhodu ve výši placeného poplatku, nýbrţ spočívá ve zjednodušení 

poplatkových vztahŧ a tím vede ke sníţení administrativních nákladŧ správce poplatkŧ. Jedná 

se o určení výše poplatku bez bezprostřední vazby na konkrétní poplatkově-právní skutečnosti 

s vazbou na jednorázovou akci či vymezené časové období. Lze stanovit dvojím zpŧsobem:  
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a) jednostranným stanovením paušálu – rozhodnutím obce o paušalování příslušného 

poplatku, bez jiné alternativy. Je moţné u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt  

a poplatku za uţívání veřejného prostranství. 

b) stanovením paušálního poplatku po dohodě s poplatníkem – pokud poplatkový subjekt 

vyuţije tento zpŧsob k úhradě poplatku jako jednu z alternativ. Je moţné v případě poplatku 

ze vstupného, z ubytovací kapacity a za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem  

do vybraných míst a částí měst.  

U jiných místních poplatkŧ neţ těchto není moţné dle zákona paušalizovat, obce zde 

nemohou překročit rámec své pŧsobnosti a určit si v OZV toto zpoplatnění u zbývajících 

poplatkŧ. Poplatek stanovený paušálem se sjednává dopředu, před tím, neţ konkrétní 

skutečnost nastane, a je splatný aţ po skončení poplatkového období (viz dále) nebo ukončení 

poplatkově-právní skutečnosti. Nevýhodou pro poplatkový subjekt je fakt, ţe paušál je 

povinen platit bez ohledu na skutečnou četnost a výši poplatkových skutečností.  

Limitace výše sazeb jednotlivých poplatků dle ZoMP 

 Poplatek ze psů – horní hranicí – aţ 1.500 Kč za psa/sníţená sazba 200 Kč za psa  

a kalendářní rok (popř. aţ 50 % ze sazby za druhého a dalšího psa) 

 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – horní hranicí – aţ 15 Kč/osoba/den,  

nebo obec mŧţe stanovit poplatek týdenní/měsíční/roční paušální částkou 

 Poplatek za užívání veřejného prostranství – horní hranicí -  aţ 10 Kč za kaţdý započatý 

m
2
 a kaţdý započatý den, popř. aţ desetinásobek, nebo paušální týdenní/měsíční/roční 

částkou 

 Poplatek ze vstupného – horní hranicí – aţ 20 % z celkové vybrané částky vstupného, 

paušálně pouze po dohodě s poplatníkem 

 Poplatek z ubytovací kapacity – horní hranicí – aţ 6 Kč za kaţdé vyuţité lŧţko a den, 

paušálně pouze po dohodě s poplatníkem 

 Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst – 

horní hranicí – aţ 20 Kč za den, paušálně pouze po dohodě s poplatníkem 

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

a odstraňování komunálních odpadů – horní hranicí – první částka 250 Kč za osobu  

za kalendářní rok, druhá částka 750 Kč za osobu za kalendářní rok na základě skutečných 

nákladŧ obce předchozího kalendářního roku na tento systém 
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 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 

a kanalizace – horní hranicí – maximální částkou je rozdíl ceny stavebního pozemku  

bez a s moţností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu stanovený na 1 m
2
. 

Poplatkové období 

Poplatkové období je ze ZoMP dáno pouze u některých místních poplatkŧ. Je to doba,  

za kterou se konkrétní místní poplatek platí. U některých místních poplatkŧ nelze stanovit a to 

převáţně tam, kde se jedná o relativně jednorázovou poplatkovou skutečnost. Poplatek se tedy 

váţe k poplatkovému období nebo na dobu trvání poplatkově-právní skutečnosti.  

Vyjmutí z poplatkové povinnosti 

Vyjmutí z poplatkové povinnosti se týká především personálního vyjmutí, tedy osob 

přesně specifikovaných v ZoMP pro kaţdý místní poplatek zvlášť. Vyjmutí těchto 

poplatkových subjektŧ je někdy soudy označováno jako negativní definice poplatníkŧ 

místních poplatkŧ. [3] 

Osvobození z poplatkové povinnosti 

Osvobození z poplatkové povinnosti se také týká personálního osvobození od místního 

poplatku, a to konkrétních skupin osob nebo konkrétních poplatkově-právních skutečností. 

Toto osvobození vyplývá ze zákona a OZV obce ho musí akceptovat. Na toto osvobození 

však není právní nárok. 

ZoMP umoţňuje „osvobození“ z poplatkové povinnosti pouze u místního poplatku ze psŧ. 

U ostatních poplatkŧ se v ZoMP pouţívají slova „nepodléhá“ poplatku, či „poplatek  

se neplatí“ ve vymezených případech. Proto se do osvobození z poplatkové povinnosti řadí 

pouze poplatek ze psŧ a ostatní poplatky podléhají dle této charakteristiky spíše do vyjmutí 

z poplatkové povinnosti [3]. Další osvobození si ale mŧţe sama obec stanovit v OZV podle  

§ 14 odst. 2. Za osvobození se povaţuje úplná úleva od poplatku. 

Úlevy od poplatku 

Úlevy od poplatku stanovuje ZoMP obligatorně pouze u poplatku ze psŧ. Úleva mŧţe být 

procentuální sníţení výše poplatku nebo sníţení pevně stanovenou částkou. 

Do 1. 1. 2011 ZoMP obsahoval i fakultativní úlevu, která mohla být poskytnuta  

např. v procentním vyjádření a mohla se týkat pouze jednotlivce. Obec mohla volně 

rozhodovat o této úlevně, která často sledovala sociální či hospodářský záměr. Obci ale nadále 

zŧstala pravomoc rozhodnout se, které poplatky na svém svěřeném území zavede, nemusí 
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stanovit konkrétní poplatek pro vybrané hromadně charakterizované poplatkové subjekty  

a také má moţnost modifikovat výši poplatkové povinnosti pro konkrétní poplatkové situace, 

to vše v zákonných mezích, coţ se také povaţuje za úlevy od poplatku. [3] 

Splatnost poplatku 

Obecně je splatnost poplatku stanovena buď po ukončení poplatkového období 

(kalendářního roku) nebo po skončení, ukončení, naplnění poplatkově-právní skutečnosti  

a ZoMP splatnost poplatkŧ nevymezuje. Splatnost poplatku musí být uvedena v příslušné 

OZV obce. Zákon neumoţňuje splácet místní poplatky zálohově, tedy dopředu. Pokud by byl 

tento zpŧsob uveden v OZV, tedy povinnost platit místní poplatek dopředu před skončením 

poplatkového období nebo před ukončením poplatkově-právní skutečnosti, pak by tato 

vyhláška byla nezákonná. Tato skutečnost by porušovala jak ZoMP tak i daňový řád. [3] 

Nepeněţité povinnosti poplatkových subjektů 

ZoMP upravuje především peněţité povinnosti poplatkových subjektŧ, místní poplatky 

jsou však vymezeny i nepeněţitými povinnostmi. U kaţdého místního poplatku musí být 

stanovena ohlašovací povinnost poplatníkŧ a plátcŧ. Ohlašované údaje jsou vyčteny v § 14a 

odst. 1, poplatkový subjekt, který nemá sídlo/bydliště na území členského státu Evropské 

Unie, jiného státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

musí uvést krom základních údajŧ i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.  

Při změně těchto údajŧ je subjekt povinen aktuální údaje oznámit do 15 dnŧ ode dne této 

změny. Specifické nepeněţité povinnosti poplatkových subjektŧ jsou zákonem dány  

u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity, kde je 

ubytovatel povinen vést evidenční knihu a to po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. 

Dále u poplatku za provoz systému komunálního odpadu je dáno, ţe pokud poplatek odvádí 

společný zástupce, je povinen obci oznámit jména a data narození všech osob, za které místní 

poplatek odvádí. 

Poplatkové sankce 

Penále, úroky a pokuty, upravené zákonem o správě daní a poplatkŧ (daňovým řádem) zde 

neplatí, s výjimkou pořádkových pokut. Dle ZoMP mŧţe obec nezaplacenou/neodvedenou 

část poplatku zvýšit aţ na trojnásobek, coţ musí být uvedeno v OZV místních poplatkŧ obce. 

Jiné sankce ZoMP neumoţňuje. 

Poplatky neodvedené včas nebo nesprávné výši a) poplatníkem, se vyměřují platebním 

výměrem nebo hromadným předpisným seznamem; b) plátcem, se vyměřují platebním 
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výměrem k přímé úhradě [34]. Vzor platebního výměru je uveden v příloze A. K vyměření 

mŧţe dojít pouze z iniciativy správce poplatku. 

Daňový reţim místních poplatků  

Daňový reţim plateb místních poplatku se mŧţe týkat pouze daně z příjmŧ poplatníka. 

Pokud poplatkový objekt poplatníka (FO i PO) není vyuţíván k získání zdanitelných příjmŧ, 

nemŧţe být výdaj za místní poplatek výdajem daňovým. Naopak pokud výdaj na poplatek 

bezprostředně souvisí se získáním zdanitelného příjmu, pak mŧţe být tento výdaj daňově 

účinným a sniţovat základ daně z příjmu poplatníka, případně se podílet na jeho daňové 

ztrátě. Pokud výdaj za místní poplatek je prokazatelně vynaloţený na dosaţení tzv. ostatních 

zdanitelných příjmŧ, jedná se také o daňový výdaj a mŧţe u těchto příjmŧ FO sníţit základ 

daně/dílčí základ daně o tyto prokazatelné výdaje. [4] 

Příkladem: PO, která má předmět podnikání provozování cirkusŧ, lunaparkŧ a podobných 

zařízení a platí při poskytování těchto sluţeb za úplatu místní poplatek za uţívání veřejného 

prostranství – poplatek je pak z hlediska daně z příjmŧ PO daňově účinný, jelikoţ je výdajem 

na dosaţení, zajištění a udrţení zdanitelných příjmŧ. [4] 

1.4 Místní poplatky v České republice 

Místní poplatky jsou decentralizovány aţ na obce. Podle metodiky platné rozpočtové 

skladby patří do daňových příjmŧ obcí a představují zde se správními poplatky a poplatky  

za znečišťování ţivotního prostředí pouze malou část těchto příjmŧ, oproti daním z příjmŧ 

FO, PO, nebo daně z přidané hodnoty. Vývoj těchto příjmŧ je znázorněn v obrázku 1. Tyto 

příjmy jsou závislé na zákonech souvisejících s rozpočtovým určením daní a dle nich se mění 

jejich výnosy. Příjmy ze správních a místních poplatkŧ a z poplatkŧ  

za znečišťování ţivotního prostředí mají rostoucí trend, od roku 2001 do roku 2008 vzrostly 

z 5,4 miliard Kč na 13,5 miliard Kč. Aktuální rozpočtové určení daní v ČR je v příloze B. 
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Obrázek 1: Vývoj daňových příjmů obcí a DSO v letech 2001-2008 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [6] 

Příjmy z místních poplatkŧ se liší podle velikostních skupin obcí – tabulka 1. V roce 2009 

proběhla analýza příjmŧ obcí ČR bez hlavního města Prahy, protoţe jeho rozpočtové 

parametry se vymykají tomuto srovnání. Data jsou prŧměrem hodnot za období 2004-2007  

a jsou přepočteny na jednoho obyvatele. Pro účely analýzy byly údaje obcí rozděleny  

do 8 velikostních skupin. Nejmenší obce tvoří 25 % z celkového počtu obcí a ţijí zde pouhá  

2 % obyvatel ČR, v obcích nad 20. 000 obyvatel ţije téměř 40 % obyvatel ČR,  

avšak představují pouze 1 % z celkového počtu obcí v ČR. Za příjmy z místních poplatkŧ 

dosáhly nejvyšší částky na obyvatele největší obce – 259 Kč a naopak nejniţší částku  

na jednoho obyvatele získaly obce s počtem obyvatel od 200 do 499 – 108 Kč. [11] 

Tabulka 1: Příjmy obcí v ČR (bez Prahy) za místní poplatky podle velikostních skupin 

(průměrné hodnoty na obyvatele za období 2004-2007) 

Počet 

obyvatel 
do 199 

200 - 

499 

500 - 

999 

1.000 - 

1.999 

2.000 - 

4.999 

5.000 - 

9.999 

10.000 - 

19.999 

20.000 

a více 

Částka v 

Kč 
143 108 122 128 148 198 247 259 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [11] 
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1.4.1 Druhy místních poplatků 

Zákon umoţňuje obcím aktuálně zavést osm místních poplatků a upravuje u nich 

poplatkové prvky a povinnosti. Vymezuje především poplatkové subjekty a objekty, hranice 

sazeb a zákonná osvobození. 

Poplatek ze psů 

Subjektem poplatku je drţitel psa, jímţ je FO nebo PO, podle místní příslušnosti,  

tedy dle trvalého pobytu FO či sídla PO. „Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu,  

a to v objektu, který je označen podle zvláštního právního předpisu číslem popisným  

nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování  

nebo individuální rekreaci“ [28]. Povinnost platit místní poplatek ze psŧ se týká i cizincŧ 

s trvalým pobytem v ČR. Cizincŧ s přechodným pobytem na území ČR se tato povinnost 

netýká bez ohledu na jeho délku. Poplatkový subjekt byl upraven novelou zákona  

č. 229/2003 Sb., která se navrátila k vymezení osoby poplatníka jako před rokem 1990
1
. 

Dŧvodem této novely bylo předejít častým nedodrţováním poplatkové povinnosti vlastníkem 

psa. Drţitelem je osoba starající se a zajišťující péči spojenou s ţivotem psa/psŧ, tudíţ drţitel 

nemusí být vţdy osoba totoţná s vlastníkem. 

Předmětem poplatku je pes/psi starší tří měsícŧ v drţení FO/PO. Podle občanského 

zákoníku byl pes věcí, která není ovladatelná racionální vŧlí a tak nemŧţe porušit právo,  

za případné škody odpovídal jeho vlastník. Z nových změn v občanském zákoníku vyplývá, 

ţe pes uţ nemŧţe být označován jako věc, ale jako ţivý tvor [20].  

Sazba poplatku ze psŧ je dána nominálním vyjádřením – horní hranicí 1.500 Kč  

a pro druhého a kaţdého dalšího psa je limitována procentuálním vyjádřením – obec mŧţe 

horní hranici zvýšit aţ o 50 %, tj. na částku 2.250 Kč. Novelou ZoMP č. 229/2003 Sb., byla 

základní horní hranice zvýšena z 1.000 Kč na 1.500 Kč. Nominální výše poplatku se  

od minulosti nijak výrazně neliší, od roku 1989 se drţí na podobné úrovni. Novela dále 

umoţnila zkrátit poplatkové období z kalendářního roku (dvanáct po sobě jdoucích měsícŧ, 

začínající lednem) při drţbě psa kratší neţ celý kalendářní rok, na poměrnou část zahrnující 

kaţdý započatý kalendářní měsíc. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, kdy pes 

dovrší stáří tří měsícŧ a poplatek se platí od následujícího kalendářního měsíce. Pokud se 

jedná o psa staršího, vzniká poplatková povinnost okamţikem drţení psa. Zaniká se zánikem 

                                                
1 Před rokem 1990 upravoval problematiku místních poplatkŧ zákon č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích, který 

byl zrušen zákonem č. 565/1990, o místních poplatcích 
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poplatkového objektu (úhyn, ztráta, darovaní nebo prodej psa) nebo změnou místa trvalého 

pobytu. 

Obligatorní úlevou je dle ZoMP stanovení maximální sazby poplatku ze psŧ ve výši  

200 Kč pro poplatníky, kteří jsou poţivateli invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého 

nebo sirotčího dŧchodu, pokud je to jejich jediný zdroj příjmu. Rozsah byl rozšířen novelou  

č. 299/2003 Sb. k zohlednění sociálně-ekonomické situace těchto osob. Od poplatku ze psŧ je 

ze zákona osvobozen drţitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná, dále občan s těţkým 

zdravotním postiţením, kterému byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod (osoba vlastnící 

prŧkaz ZTP/P) [26], osoba provádějící výcvik psŧ určených k doprovodu těchto osob byla  

do osvobozených osob od poplatku ze psŧ zahrnuta také novelou č. 299/2003 Sb., která 

osvobodila i osoby provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy a osoby, jímţ drţení a 

pouţívání psa ukládá zvláštní právní předpis. 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

„Poplatek platí FO, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech 

soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží 

jiný důvod svého pobytu“ [34]. Plátcem je ubytovatel (FO nebo PO) poskytující lázeňský  

nebo rekreační pobyt a je povinen poplatek ve stanovené výši pro obec vybrat od poplatníkŧ – 

osob vyuţívajících přechodně tento pobyt a je povinen vést evidenční knihu. Předmětem 

poplatku je skutečnost pobytu v těchto místech. Poplatek připadne obci, ve které se 

lázeňské/rekreační místo nachází. 

Sazba je dána horní hranicí 15 Kč za osobu a za kaţdý započatý den, pokud se nejedná  

o den příchodu. V OZV mohou obce stanovit paušální výběr. Ze zákona nepodléhají poplatku 

osoby nevidomé, bezmocné a drţitelé prŧkazu ZTP/P a jejich prŧvodci. Dále osoby mladší  

18 let (pokud na ně náleţí přídavky na děti) a starší 70 let, vojáci v základní a civilní sluţbě. 

Poplatek za uţívání veřejného prostranství 

Poplatníkem tohoto místního poplatku je FO/PO vyuţívající veřejné prostranství zvláštním 

zpŧsobem. „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná 

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

a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“ [27]. Poplatkovým základem je skutečnost 

zvláštního uţívání veřejného prostranství a jde o zpoplatnění bránění uţívání veřejného 

prostranství jiným občanŧm. Místně příslušný je poplatek obci, ve které se veřejné 

prostranství nachází. 
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Sazby poplatku jsou podle ZoMP stanoveny za kaţdý započatý m
2
 a kaţdý započatý den 

v maximální výši 10 Kč/m
2
/den. U reklamních zařízení, lunaparkŧ a jiných atrakcí mŧţe obec 

ve své vyhlášce zvýšit tuto sazbu aţ na desetinásobek – 100 Kč/m
2
/den. Obec mŧţe stanovit 

paušální výběr poplatku a to bez moţnosti subjektu poplatku odmítnout 

s týdenní/měsíční/roční splatností. 

„Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní  

a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí“ [34]. Tomuto poplatku dále nepodléhají osoby 

zdravotně postiţené, pokud se jedná o vyhrazení trvalého parkovacího místa. 

Poplatek ze vstupného 

„Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, které se 

snižuje o DPH, pokud je v ceně vstupného zahrnuta. Základem tohoto poplatku je cena 

vstupenky. Vstupné je peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může 

zúčastnit“ [34]. Poplatníkem je pořadatel akce, tedy FO/PO pořádající akci na území obce. 

Poplatek je příslušný obci, ve které se akce pořádá. 

Podle ZoMP je sazba poplatku ze vstupného stanovena maximální procentuální hranicí – 

20 % z celkové částky vybraného vstupného a mŧţe se lišit podle typu konané akce. Obec 

mŧţe stanovit paušální výběr poplatku pouze po dohodě s poplatníkem. 

Z akcí, jejichţ celý výtěţek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek 

neplatí. Dŧleţité je zde slovo „celý“ a znamená, ţe pokud by splňovala tuto podmínku pouze 

část výtěţku, nebylo by toto vyjmutí zákonné. 

Poplatek z ubytovací kapacity 

„Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených 

k přechodnému ubytování za úplatu“ [34]. Není dŧleţité, za jakým účelem je tento pobyt 

poskytován. Předmětem poplatku je vyuţití lŧţkové kapacity v objektu určeném 

k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se hradí za kaţdé vyuţité lŧţko a den, přičemţ 

se tyto data získávají z evidenční knihy ubytovaných, kterou musí poplatník vést v písemné 

podobě. Evidenční kniha obsahuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu 

nebo místo trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského prŧkazu/cestovního dokladu FO, 

která vyuţívá sluţby ubytování. 

Poplatníkem je ubytovatel, tedy FO/PO poskytující přechodné ubytování. Mŧţe se jednat  

o vlastníka nebo nájemce ubytovacího zařízení. Zda ubytovací kapacita podléhá zpoplatnění, 
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určuje kolaudační rozhodnutí, které určí účel vyuţití přechodného pobytu za úplatu celé 

stavbě, nebo její části. 

Sazba poplatku z ubytovací kapacity je stanovena maximální hranicí – 6 Kč za kaţdé 

vyuţité lŧţko a den. ZoMP umoţňuje obci stanovit poplatek roční paušální částkou po dohodě 

s poplatníkem. 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá podle ZoMP ubytovací kapacita slouţící 

k přechodnému ubytování studentŧ a ţákŧ, ubytovací kapacita ve zdravotnických/lázeňských 

zařízeních, pokud nejsou uţívána jako hotelová zařízení a ubytovací kapacita slouţící 

sociálním a charitativním účelŧm. 

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 

Poplatníkem je FO/PO, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem  

do vybraných míst. Tato místa jsou označena zákazovou dopravní značkou. Poplatek je 

příjmem obce, ve které se vybraná místa a části měst nacházejí. 

Sazba je určena horní hranicí 20 Kč/den a obec mŧţe poplatek vybírat po dohodě 

s poplatníkem paušálně. 

Poplatek neplatí podle ZoMP § 10 odst. 1: „FO mající trvalý pobyt nebo vlastnící 

nemovitosti ve vybraném místě, jejich osoby blízké, manželé těchto osob a jejich děti,  

dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti  

nebo osoby vlastnící průkaz ZTP a jejich průvodci.“ 

Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání  

a odstraňování komunálních odpadů 

Poslední novela přinesla změny hlavně v tomto místním poplatku. Rozšířila okruh 

poplatníkŧ a zvýšila horní hranici sazby. Díky těmto změnám by mohly obce evidovat 

zvýšení příjmŧ, zároveň ale dojde ke zvýšení počtu poplatníkŧ, zvýší se i dělitel skutečných 

nákladŧ a to mŧţe znamenat i sníţení poplatku na další rok. [12] 

Předmětem poplatku je skutečnost, ţe obec zajišťuje systém shromaţďování, sběru, 

přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadŧ a poplatek se váţe  

na náklady provozu tohoto systému. „Komunálním odpadem je“ podle zákona  

č. 185/2001 Sb., o odpadech „veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti FO,  

který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících  

u PO/FO oprávněných k podnikání“. Poplatníkem je FO, jejíţ činností vzniká komunální 

odpad. Plátcem je vlastník nemovitosti, ve které vzniká komunální odpad. Za FO tvořící 
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domácnost mŧţe poplatek platit jedna osoba. Za FO ţijící v rodinném nebo bytovém domě 

mŧţe poplatek platit vlastník nebo správce budovy, který rozúčtuje poplatek na jednotlivé 

poplatníky. Plátci musí správci poplatku oznámit jména poplatníkŧ, za které poplatek platí. 

Nově mají povinnost platit poplatek cizinci, kteří mají trvalý/přechodný pobyt na území ČR 

po dobu delší neţ 90 dnŧ. Dále cizinci pobývající na území ČR přechodně po dobu delší  

3 měsícŧ a FO, kterým byla udělena mezinárodní nebo dočasná ochrana podle příslušných 

právních předpisŧ. FO vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 

dŧm, kde není ţádná FO hlášena k trvalému pobytu, lze uloţit poplatek pouze do výše 

odpovídající poplatku za jednu FO. Poplatek mŧţe místně příslušet pouze obci, která takovýto 

systém zavedla. 

Výši poplatku za komunální odpad určují dvě částky, obě stanovené ZoMP maximální 

horní hranicí. První činí aţ 250 Kč za FO uvedenou v ZoMP § 10b odst. 1. a za kalendářní 

rok. Druhá částka je stanovena podle skutečných nákladŧ na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu obce v předchozím roce a činí aţ 750 Kč na osobu uvedenou v ZoMP  

§ 10b odst. 1 a kalendářní rok. První částka není podmíněna dalšími skutečnostmi. V případě 

uţití druhé částky, je povinna obec v příloze OZV zveřejnit vyúčtování nákladŧ za minulý rok 

a jejich rozdělení na obyvatele. „Tato druhá složka poplatku by měla motivovat poplatníky 

k třídění odpadu, neboť čím více toho vytřídí, tím méně zbude netříděného odpadu a obec pak 

bude mít menší náklady na sběr a svoz“ [13]. 

Poplatkovým obdobím je kalendářní rok. Pokud poplatkově-právní skutečnost 

nastala/zanikla v prŧběhu roku, pak ZoMP umoţňuje uhrazení poplatku v poměrné části  

a to vzhledem k počtu započatých kalendářních měsícŧ pobytu nebo vlastnictví stavby 

v příslušném kalendářním roce. 

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku moţností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace 

Poplatníkem je vlastník stavebního pozemku, pokud se jedná o více vlastníkŧ, platí 

poplatek společně a nerozdílně. „Objektem poplatku je skutečnost jeho zhodnocení tím, že ho 

lze připojit na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace“ [3]. Pro poplatek  

za zhodnocení stavebního pozemku je rozhodné, která obec stavbu vodovodu nebo kanalizace 

vybudovala a platí se obci, ve které se stavební pozemek nachází. 

Horní hranicí sazby poplatku je rozdíl ceny stavebního pozemku bez a s moţností 

připojení. Cena stavebního pozemku se stanoví dle příslušného zákona a v OZV obce stanoví 

výši sazby na m
2
 zhodnoceného stavebního pozemku. Osvobození nejsou zákonem upravena. 
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2 ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD 

„Analýza je vědecká metoda založená na dekompozici celku na elementární části. Cílem 

analýzy je identifikovat podstatné a nutné vlastnosti elementárních částí celku, poznat jejich 

podstatu a zákonitosti“ [7]. Při analyzování ekonomických jevŧ se vyuţívá analýza časových 

řad.  

2.1 Časové řady 

Časové řady jsou posloupností v čase uspořádaných (ve směru od minulosti  

do přítomnosti), věcně a prostorově srovnatelných hodnot sledovaného ekonomického 

ukazatele. Analýza slouţí k popisu těchto řad a k předvídání jejich budoucímu vývoji. 

Z hlediska členění Hindilse [2] bude v praktické části vyuţita intervalová časová řada 

dlouhodobá, pomocí primárních ukazatelŧ v peněţitých jednotkách. 

U časových řad peněţních ukazatelŧ se přirozeně vyskytují změny cenové hladiny, počet 

pracovních dnŧ v měsíci se mění, atd. Pro odstranění těchto vlivŧ slouţí srovnatelnost údajů 

v časové řadě. Data musí být srovnatelná z věcného, časového a prostorového hlediska. Věcná 

srovnatelnost poukazuje na stejné obsahové vymezení dat. Časová srovnatelnost 

vzniká porovnáním stejně dlouhých časových období – očišťováním časových řad  

např. na stejný počet hodin/dnŧ/měsícŧ/rokŧ, tedy od dŧsledkŧ tzv. „kalendářních variací“. 

Prostorovou srovnatelností je myšleno porovnávání dat vztahujících se k danému 

geografickému území nebo k dané ekonomické oblasti. Co se týče výše zmíněných změn 

cenové hladiny, je v dlouhodobé analýze časových řad vyuţívána i cenová srovnatelnost. 

Časová řada se sestavuje buď z hodnot aktuálních (běţných) cen nebo ze stálých cen  

(tedy cen stanovených k určitému datu), poté se sestavuje časová řada reálných hodnot 

ukazatele nebo časová řada temp rŧstu ze stálých cen. [2] 

Pomocí vizuální analýzy časové řady lze dokázat dlouhodobou tendenci v prŧměru řady  

a vývojové změny periodicky se opakující. Vizuální analýzou však nelze dokázat všechny 

vlastnosti sledovaných jevŧ a proto je nutné dále určit elementární charakteristiky časových 

řad. Mezi základní elementární charakteristiky patří: diference 1. řádu (1), tempo růstu – 

neboli také koeficient rŧstu či řetězový index - porovnává dvě za sebou jdoucí hodnoty (2), 

průměrné tempo růstu – geometrický prŧměr jednotlivých temp rŧstu (3) a průměr hodnot 

časové řady (4). 
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 ∆𝑡
1=  𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1      (1) 

kde:  t ……… 2, 3, …, n (tzv. časová proměnná); 

 y ……… hodnota. 

    𝑘𝑡 =  
𝑦𝑡

𝑦𝑡−1
       (2) 

kde: t ……… 2, 3, …, n; 

 y ……… hodnota. 

      𝑘 = (𝑘2𝑘3 …𝑘𝑛)
1

𝑛−1 =  𝑘2𝑘3 …𝑘𝑛
𝑛−1

   (3) 

kde:  k ……… tempo rŧstu příslušného období; 

 n ……… počet období. 

    𝑦 =
1

𝑛
 𝑦𝑡

𝑛
𝑡=1        (4) 

kde:  t ……… 2, 3, …, n; 

 y ……… hodnota; 

 n ……… počet období.  

2.2 Jednorozměrný model časových řad 

Pomocí klasického (formálního) modelu časových řad lze popsat formy pohybu. Klasický 

model je jednorozměrným modelem (5). 

 𝑦𝑡 = 𝑓 𝑡, Ɛ𝑡        (5) 

kde:  yt ……… hodnota modelovaného ukazatele v čase t; 

 t ……… 2, 3 …, n; 

 Ɛt ……… hodnota náhodné sloţky v čase t. 

Klasický model je zaloţen na rozkladu časové řady na čtyři sloţky: trendovou Tt, sezónní 

St, cyklickou Ct a náhodnou sloţku Ɛt a má dle aditivního rozkladu tvar (6). Trend je tendence 

dlouhodobého vývoje hodnot analyzovaného ukazatele v čase, mŧţe být buď rostoucí, 

klesající nebo konstantní (ukazatele časové řady kolísají kolem určité, v podstatě neměnné 

úrovně). Sezónní složka je pravidelně se opakující odchylka od trendové sloţky. Cyklická 

složka představuje kolísání okolo trendu v dŧsledku dlouhodobého cyklického vývoje 
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s délkou vlny delší neţ jeden rok. Náhodná složka je veličina, kterou nelze popsat časovou 

funkcí a je to sloţka, která zbývá po vyloučení trendu, sezónní sloţky a cyklické sloţky. [2] 

 𝑦𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐶𝑡 + Ɛ𝑡 = 𝑌𝑡 + Ɛ𝒕    (6) 

kde:  yt ……… hodnota modelovaného ukazatele v čase t; 

 Tt ……… trendová sloţka; 

 St ……… sezónní sloţka; 

 Ct ……… cyklická sloţka; 

 Ɛt ……… náhodná sloţka; 

 Yt ……… teoretická sloţka ve tvaru Tt + St + Ct.  

Lineární trend je nejpouţívanějším typem trendové funkce a určuje orientačně základní 

směr vývoje analyzované časové řady. Trendová přímka má tvar (7). 

    𝑇𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡       (7) 

kde:  β0 a β1 ……… neznámé parametry; 

 t ……… 1, 2, …, n. 

Odhady parametrŧ β0 a β1 se získají metodou nejmenších čtvercŧ. Touto metodou lze zjistit 

nejlepší nevychýlené odhady - vyřešením dvou rovnic (8) a (9). 

     𝑦𝑡 = 𝑛𝛽0 + 𝛽1  𝑡      (8) 

     𝑡𝑦𝑡 = 𝛽0  𝑡 + 𝛽1  𝑡2     (9) 

kde:  symbolem Σ se vţdy rozumí součet přes t od 1 do n 

 β0 a β1 ……… neznámé parametry; 

 t ……… 1, 2, …, n; 

 yt ……… teoretická sloţka ve tvaru Tt + St + Ct. 

Po dosazení parametrŧ lze určit rovnici odhadované trendové přímky a z té lze odhadnout 

předpověď na další období, tedy bodové předpoklady. Tato předpověď má svou spolehlivost - 

koeficient determinace R
2
, která udává, do jaké míry lze předpovědi věřit, porovnáním 

skutečných hodnot s jejich odhady. Nabývá hodnot z intervalu <0,1> a čím je hodnota 

koeficientu blíţ jedné, tím je výsledek spolehlivější. Pokud by jeho hodnota byla nula,  

pak rovnice trendu nedokáţe předpovídat další hodnoty (odhad je nespolehlivý). [2] 
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Lineární trend však není vţdy vhodný, další trendy popisuje tabulka 2, ve které jsou 

jednotlivé typy trendŧ popsány trendovými rovnicemi. 

Tabulka 2: Další metody odhadu parametrů trendových funkcí 

Metoda Trendová funkce 

Parabolický trend 𝑇𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡
2 

 kde: β0, β1, β2 … jsou neznámé parametry tohoto trendu; 

t … 1, 2, …, n (časová proměnná). 

Exponenciální trend 𝑇𝑡 = 𝛽0𝛽1
𝑡  

 kde: β0 a β1 … jsou neznámé parametry; 

t … 1, 2, …, n. 

Logaritmický trend 𝑇𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝑡 

 kde: β0 a β1 … jsou neznámé parametry; 

t … 1, 2, …, n. 

Mocninný trend 𝑇𝑡 = 𝛽0𝑡
𝛽1  

 kde: β0 a β1 … jsou neznámé parametry; 

t … 1, 2, …, n. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [2] 

Lineární spojnice trendu se nejčastěji vyuţívá u časové řady, která konstantně roste  

nebo klesá. Pokud časová řada kolísá, pouţívá se parabolická spojnice trendu. Logaritmická 

se uţívá u dat, která se po rychlém stoupání či klesání vyrovnávají. Nelze ji vytvořit  

pro časovou řadu obsahující nulové nebo záporné hodnoty. Mocninná spojnice trendu se 

nejvhodněji pouţívá pro porovnání údajŧ stoupajících stálou rychlostí.  [14] 
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3 MÍSTNÍ POPLATKY VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Místní poplatky zavádí město Dvŧr Králové nad Labem (dále jen DKnL) obecně 

závaznými vyhláškami o místních poplatcích, na jejichţ řízení se vztahují zákon  

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Správcem těchto 

poplatkŧ je Městský úřad DKnL, odbor všeobecné vnitřní správy. Popisy jednotlivých 

poplatkŧ vychází především z OZV příslušných poplatkŧ a ZoMP. 

3.1 Město Dvůr Králové nad Labem 

První písemná zmínka je datována k roku 1270. Počet obyvatel města je 16.101 

k 31. prosinci 2011 a jeho celková výměra činí 3.585 ha. Hustota obyvatel je 449 na km
2
. 

Město se dělí na 6 částí, nachází se v 298 m. n. m. a je součástí Královéhradeckého kraje, 

v jehoţ centrální části se nachází. [21] Svou rozlohou i počtem obyvatel se řadí mezi středně 

velké správní obvody. 

Město Dvŧr Králové nad Labem je veřejnoprávní korporací, která hospodaří  

podle vlastního rozpočtu, má vlastní majetek a vlastní příjmy. V právních vztazích vystupuje  

pod svým jménem a nese za ně odpovědnost. Městský úřad DKnL je úřadem obce 

s rozšířenou pŧsobností na základě II. fáze reformy veřejné správy v ČR s účinností  

od 1. ledna 2003. Město tedy vykonává krom vlastních záleţitostí i státní správu na svěřené 

oblasti, znázorněné v příloze C. Tato oblast je základním územním obvodem města. [19]  

Při výkonu samostatné pŧsobnosti se řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy 

vydanými ústředními orgány a plní úkoly uloţené radou nebo zastupitelstvem města. 

Dozorem nad výkonem samostatné pŧsobnosti úřadu je Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje. Státní správu vykonává v přenesené pŧsobnosti v rozsahu stanoveném zvláštními 

zákony s výjimkou věcí patřících do pŧsobnosti jiných orgánŧ města. Přenesenou pŧsobnost 

kontroluje ministerstvo vnitra. 

DKnL je věnným městem a nejznámější je díky zoologické zahradě a safari s největší 

kolekcí afrických zvířat v Evropě. Město je dále známé v oblasti textilního prŧmyslu a díky 

vánočním ozdobám. Městem protéká řeka Labe a území má mimořádný vodohospodářský 

význam – jedná se o jeden z největších zdrojŧ pitné vody v kraji díky přehradě 

 Les Království. 

Příspěvkové organizace v oblasti školství tvoří osm mateřských škol, sedm základních 

škol, základní umělecká škola a dŧm dětí a mládeţe Jednička, v oblasti kultury pak kulturní 

zařízení Hankŧv dŧm, Městská knihovna Slavoj a Městské muzeum. V neposlední řadě patří 
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mezi příspěvkové organizace města Pečovatelská sluţba Města DKnL a Technické sluţby 

města DKnL. Je zde mnoho historických, kulturních a uměleckých památek. 

Město spatřuje dle SWOT analýzy města v dokumentu Strategie rozvoje města Dvŧr 

Králové nad Labem 2007-2016 své silné stránky v dlouhodobé tradici prŧmyslové výroby, 

vyhovující kapacitě a vysoké úrovni napojení domácností na technické sítě, díky 

vyhovujícímu MHD a dostatečnému autobusovému a vlakovému spojení, ve stabilní síti 

veřejných sluţeb (vzdělávacích, sociálních a zdravotnických), ve fungujícím odpadovém 

hospodářství, díky existenci městského informačního centra, zeleni v centru města, vlivem 

kvalitního ţivotního prostředí ve městě a v neposlední řadě díky dostatku ubytovacích kapacit 

a v atraktivním prostředí pro sport a rekreaci. 

Město DKnL vyhláškou č. 12/2011 o zákazu provozování výherních hracích přístrojŧ 

zakázalo tento provoz na všech veřejně přístupných místech města (ve všech kasinech, 

hernách, pohostinských zařízeních a dalších) s cílem zamezit škodlivým následkŧm hraní  

na výherních hracích přístrojích a tím i zabezpečit veřejný pořádek ve městě. 

3.2 Analýza místních poplatků 

Provedená analýza se zabývá především výnosností místních poplatkŧ zavedených  

ve městě DKnL. Dále se zaměřuje na podíly jednotlivých poplatkŧ na celkových příjmech 

z místních poplatkŧ, na příjmech daňových a na příjmech celkových.  

Ve městě DKnL je nyní zavedeno pět místních poplatkŧ – poplatek ze psŧ, poplatek  

za uţívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity  

a poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání  

a odstraňování komunálních odpadŧ, který tvoří příjem města aţ od roku 2009. Jelikoţ  

se analýza zabývá předchozími jedenácti lety, je nutné zahrnout do tohoto výčtu i místní 

poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, který byl zrušen roku 2012, tedy v deseti  

ze sledovaných období tvořil příjem rozpočtu města z místních poplatkŧ. Pro účel této 

analýzy je tedy zkoumáno 6 místních poplatků. Místní poplatky město zavádí v samostatné 

pŧsobnosti OZV, která obsahuje zákonné náleţitosti, uvedené v příloze D, kde je pro příklad 

OZV města DKnL č. 5/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity. 

3.2.1 Výnosnost místních poplatků 

Výnosy z místních poplatkŧ by měly být určeny k poskytování lokálních veřejných statkŧ, 

či ke sníţení nákladŧ vyvolaných poplatkově-právními skutečnostmi, ale jejich výše se podílí 

na celkových příjmech obce pouze malým procentem. Z grafického znázornění podílŧ příjmŧ 
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místních poplatkŧ na daňových příjmech v obrázku 2 je zřejmé, ţe ani na této části příjmŧ 

města se nijak zásadně nepodílí. V období 2002-2008 je to prŧměrně 1,74 %, příjmy  

se zvýšily aţ po roce 2009, kdy je do příjmŧ místních poplatkŧ zahrnut poplatek za provoz 

systému komunálního odpadu, který zvedl prŧměrné procento za období 2009-2012  

na 5,39 %. Procentuální podíly jsou znázorněny na obrázku 4. 

 

Obrázek 2: Podíl příjmů místních poplatků na daňových příjmech města 2002-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 

Při znázornění příjmŧ z místních poplatkŧ na obrázku 3 jiţ dochází v období 2002-2008, 

tedy do doby neţ město začalo spravovat místní poplatek za provoz systému komunálního 

odpadu, k neviditelnosti těchto příjmŧ města. Za tuto dobu se místní poplatky  

na celkových příjmech města nepodílely ani jedním celým procentem (obrázek 4),  

jejich procentuální podíly jsou z intervalu <0,63;0,96>. Od roku 2009 odpovídá tento podíl 

prŧměrné hodnotě 2,46 %.  

 

Obrázek 3: Podíl příjmů místních poplatků na celkových příjmech města 2002-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 
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Obrázek 4: Podíly příjmů místních poplatků na celkových a daňových příjmech 2002-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 

Prŧměrný podíl místních poplatkŧ na daňových příjmech města je 3,07 % a na celkových 

příjmech města činí 1,38 %, tedy dvakrát méně, z čehoţ lze tvrdit, ţe daňové příjmy tvoří 

polovinu příjmŧ města DKnL. Z obrázku 4 lze usoudit, ţe oba trendy jsou rostoucí. Prŧměrné 

tempo rŧstu podílu místních poplatkŧ toto tvrzení dokazuje. Podíl na daňových příjmech 

prŧměrně roste o 11 % a podíl na celkových příjmech prŧměrně roste o 14 %.  

Obrázky 2, 3 a 4 dokázaly, ţe místní poplatky jsou jednou z nejmenších částí příjmŧ 

města, avšak tyto příjmy jsou jedinečné svým přímým vztahem k městu. Je to jeden z příjmŧ, 

který naplňuje podstatu územní samosprávy – její nárok na vlastní příjmy.  

Vývoj výnosŧ z místních poplatkŧ ve městě je znázorněn na obrázku 5. Je zde výrazné 

zvýšení příjmŧ ve zmíněném roce 2009, kdy město začalo vybírat a spravovat poplatek  

za provozovaný systém komunálního odpadu. Před rokem 2009 se na příjmech města nejvíce 

podílel poplatek za provozovaný výherní hrací automat, který v kaţdém roce činil více jak 

polovinu příjmŧ z místních poplatkŧ – prŧměrně se v období 2002-2008 podílel 65,48 %.  

Od roku 2009 do roku 2011 se podílel uţ jen prŧměrně14,6 %. Poplatek za provoz systému 

komunálního odpadu se podílí od roku 2009 prŧměrně 72,03 %. 
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Obrázek 5: Celkové příjmy z místních poplatků a podíly zavedených místních poplatků za 

období 2002-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 

Největší podíl z příjmŧ místních poplatkŧ (81,7 %) má v roce 2012 poplatek za provoz 

systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních 

odpadŧ a to proto, ţe občané celého správního obvodu produkují komunální odpad, na rozdíl 

například od poplatku ze psa (5 %), kterého nechová kaţdý, v čemţ dále hraje roli maximální 

horní hranice poplatku stanovená zákonem. Nejniţší příjem je z poplatku ze vstupného  

(0,2 %). 

Za celé sledované období 2002-2012 jsou podíly místních poplatkŧ na celkových příjmech 

za místní poplatky znázorněny v obrázku 6. Na těchto příjmech se největší částí (47 %) podílí 

poplatek za provoz systému komunálního odpadu a to i přes to, ţe je zaveden pouze  

ve čtyřech letech ze sledovaného období. Druhý největší podíl příjmŧ z místních poplatkŧ  

(30 %) tvoří poplatek za provozovaný výherní hrací automat, i kdyţ uţ v posledním roce 

nebyl vybírán a naopak vlivem legislativních změn vyúčtování byl jeho příjem záporný.  

O nejniţší podíly na výnosu místních poplatkŧ se celkově zaslouţily poplatek z ubytovací 

kapacity a poplatek ze vstupného. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

tis. Kč

Rok

Poplatek za provoz 
systému komunálního 
odpadu

Poplatek za 
provozovaný výherní 
hrací přístroj

Poplatek z ubytovací 
kapacity

Poplatek ze vstupného

Poplatek za užívání 
veřejného prostranství

Poplatek ze psů



36 

 

Obrázek 6: Podíl jednotlivých místních poplatků na celkových příjmech z místních poplatků 

za celé období 2002-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 

3.2.2 Poplatek ze psů 

Poplatek ze psŧ je ve Dvoře Králové nad Labem zaveden OZV č. 3/2011 o místním 

poplatku ze psŧ, vydanou zastupitelstvem města dne 10. 3. 2011 usnesením číslo  

Z/86/2011-3. OZV nabyla účinnosti dne 1. 4. 2011. 

Tento poplatek se zavádí za účelem udrţování čistoty obce a s tím spojenými náklady – 

úklid ulic, parku a ostatních veřejných prostranství. Jde o odstranění negativních vlivŧ 

spojených s chovem psŧ. Dalším dŧvodem mŧţe být regulace počtu psŧ, související 

s omezováním chovu psŧ v určitých částech obce, například zavedením rŧzných výší 

poplatkŧ. 

Ohlašovací povinnost poplatku ze psů 

Drţitel psa je povinen ohlásit údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti. 

Dokumenty k přihlášení, odhlášení psa, změna majitele psa, ţádosti o sníţení místního 

poplatku ze psŧ a o osvobození od místního poplatku ze psŧ - příloha E, jsou dostupné  

na internetových stránkách městského úřadu. Při přihlášení psa vydá správce poplatku drţiteli 

evidenční známku [16]. 
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Sazby a splatnost poplatku ze psů 

Sazby poplatku ze psŧ jsou v DKnL rozděleny do dvou kategorií. Kategorie I: památková 

zóna, a kategorie II: ostatní území města, podle přílohy F. 

Kategorie I. 

Poplatník ţijící v rodinném domě zaplatí za jednoho psa 400 Kč a za druhého a kaţdého 

dalšího 600 Kč. Pokud ţije poplatník v bytovém domě, pak zaplatí za jednoho psa 1.000 Kč  

a 1.800 Kč za druhého a kaţdého dalšího, stejné sazby jsou dány poplatníkovi ţijícímu jinde 

neţ v rodinném/bytovém domě. Poplatník, který je poţivatelem 

invalidního/starobního/vdovského/vdoveckého dŧchodu, který je jeho jediným zdrojem 

příjmu, anebo poţivatelem sirotčího dŧchodu platí za jednoho psa 200 Kč a za druhého  

a kaţdého dalšího 300 Kč. Poplatník, který je členem kynologické organizace nebo členem 

mysliveckého sdruţení, nejedná-li se o povinné drţení a uţívání psa dle zvláštního právního 

předpisu
2
 má sazbu poplatku ze psŧ stanovenou částkou 400 Kč za prvního psa a 500 Kč  

za druhého a kaţdého dalšího. 

Kategorie II. 

Poplatník ţijící v rodinném domě zaplatí za jednoho psa 200 Kč a za druhého a kaţdého 

dalšího 300 Kč. Pokud ţije poplatník v bytovém domě, pak zaplatí za jednoho psa 700 Kč  

a 1.500 Kč za druhého a kaţdého dalšího, stejně jako v první kategorii jsou sazby  

pro poplatníka ţijícího jinde neţ v rodinném/bytovém domě stejné. Poplatník, jenţ je 

poţivatelem invalidního/starobního/vdovského/vdoveckého dŧchodu, který je jeho jediným 

zdrojem příjmu, anebo poţivatelem sirotčího dŧchodu platí za jednoho psa 100 Kč  

a za druhého a kaţdého dalšího 300 Kč. Poplatník, který je členem kynologické organizace 

nebo členem mysliveckého sdruţení, nejedná-li se o povinné drţení a uţívání psa  

dle zvláštního právního předpisu má sazbu stanovenou částkou 200 Kč za prvního psa  

a 300 Kč za druhého a kaţdého dalšího. 

Poplatek je splatný ročně, nejpozději do 31. března příslušného poplatkového období  

činí-li méně neţ 400,- Kč. Pokud je částka poplatku vyšší, splácí se ve čtyřech stejných 

splátkách, vţdy nejpozději do 15. března, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu příslušného 

poplatkového období. 

                                                
2Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisŧ mŧţe stanovit povinnost drţení a pouţívání 

psa, poté je drţitel osvobozen od poplatku 
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Úlevy a osvobození od poplatku ze psů 

Dle OZV je v DKnL osvobozen, krom zákonem stanovených subjektŧ, drţitel psa 

ustanovený lesní, mysliveckou nebo rybářskou stráţí, drţitel speciálně cvičeného 

záchranářského psa a drţitel, který si psa převezme z útulku, je po dobu 1 roku osvobozen  

od platby poplatku ze psŧ, pokud se nejedná o pŧvodního drţitele. Tato osvobození zanikají, 

zanikne-li dŧvod osvobození. 

Výnosnost místního poplatku ze psů 

Za sledované období byl z poplatku ze psŧ evidován celkový příjem 4.051.320 Kč. 

Z obrázku 7 je patrný rostoucí trend, jediné výrazné vychýlení lze vidět v roce 2009, kdy byl 

příjem o 152.920 Kč vyšší neţ prŧměrný příjem ve sledovaném období. Prŧměrná výše 

výnosu z tohoto poplatku je 368.300 Kč/rok.  

Obrázek 7 dále obsahuje rovnici mocninného trendu, z které je moţné odhadnout příjmy 

z poplatku na další období, dosazením následujícího časového období t (v této rovnici x). 

Sledované období 2002-2012 je sloţeno z jedenácti let, tedy následujícím obdobím t pro rok 

2013 = 12 a t pro rok 2014 = 13. V roce 2013 mŧţe město očekávat příjem z poplatku ze psŧ 

421.452,17 Kč a poté v roce 2014 427.089,41 Kč, coţ je odhad při 59,1 % hodnotě 

spolehlivosti. 

 

Obrázek 7: Výnosnost místního poplatku ze psů 2002-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 

Pomocí určení elementárních charakteristik lze zjistit bliţší souvislosti časové řady. 

Skutečné tempo rŧstu je zaznamenáno v tabulce 3, z které vyplývá, ţe ve čtyřech obdobích 

byl zaznamenán trend klesající. Po určení prŧměrného tempa rŧstu lze celkově rostoucí trend 

potvrdit, a to na 3 %.  
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Tabulka 3: Tempo růstu poplatku ze psů 2002-2012 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tempo růstu % - -3% 20% -1% 1% 3% 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 Průměr 

Tempo růstu % 3% 43% -22% -6% 5% 3% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 

Podíl poplatku ze psŧ na celkových příjmech místních poplatkŧ je znázorněn v obrázku 8. 

Za celé sledované období se na celkových příjmech z místních poplatkŧ podílí 7 %. Poplatek 

tedy plní především funkci regulační, ale jeho pozice v rozpočtu není zanedbatelná. 

 

Obrázek 8: Podíl místního poplatku ze psů na příjmech z místních poplatků 2002-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 

3.2.3 Poplatek za uţívání veřejného prostranství 

Poplatek za uţívání veřejného prostranství je ve městě zaveden OZV č. 1/2011 o místním 

poplatku za uţívání veřejného prostranství, vydanou zastupitelstvem DKnL dne 10. 3. 2011 

usnesením č. Z/85/2011-3. OZV nabyla účinnosti dne 29. 3. 2011. 

Význam tohoto poplatku je především regulační – jedná se o zábor veřejného prostranství, 

ve smyslu limitování těchto záborŧ v souladu se záměry obce. Částečně má i rozpočtový 

význam. Seznam veřejných prostranství města DKnL je uveden v příloze OZV č. 1/2011  

o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství. 

Poplatek se vybírá za zvláštní uţívání veřejného prostranství, čímţ se rozumí provádění 

výkopových prací, za umístění zařízení slouţících pro poskytování prodeje a sluţeb,  

pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusŧ, lunaparkŧ a jiných 

obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a uţívání tohoto 
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prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových  

a televizních děl.
3
 Pokud se jedná o více neţ jednoho poplatníka, podílejí se na poplatku 

společně a nerozdílně. 

Ohlašovací povinnost poplatku za uţívání veřejného prostranství 

Uţití veřejného prostranství musí být nahlášeno 14 dní před jeho započetím, pouze 

v případě uţití trvajícího méně neţ 3 dny se hlásí nejpozději 3 dny předem. Poplatník je 

povinen sdělit správci poplatku údaje rozhodné pro stanovení výše sazby poplatku a další 

uvedené v OZV. Případné změny musí poplatník nahlásit nejpozději do 15 dnŧ ode dne, kdy 

nastaly. Dokument oznámení o uţívání veřejné prostranství je ve třech variantách ke staţení 

na internetových stránkách městského úřadu. 

Sazby, splatnost a osvobození od poplatku za uţívání veřejného prostranství 

Sazby OZV upravuje podle účelu záboru veřejného prostranství, sazby jsou rŧzné  

pro veřejná prostranství v památkové a mimo památkovou zónu a také dle délky záboru. 

Paušalizaci OZV umoţňuje při vyhrazení trvalého parkovacího místa. To vše v příloze G. 

Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení uţívání veřejného prostranství, výjimka je 

pouze u umístění stavebního zařízení. Roční paušální částka je splatná ve dvou splátkách 

nejpozději 15. ledna a 30. června příslušného kalendářního roku. Pokud je u paušálních částek 

poplatkové období kratší tří měsícŧ, je poplatek splatný nejpozději v den vzniku uţívání 

veřejného prostranství. 

OZV dodrţuje zákonná osvobození a dále osvobozuje z poplatkové povinnosti poplatkové 

subjekty odstraňující havárie na inţenýrských sítích a blíţe specifikované vlastníky 

nemovitostí v OZV č. 1/2011, článku VII. odst. 2 písm. c) a d). 

Výnosnost poplatku za uţívání veřejného prostranství 

Celkový příjem z místního poplatku za uţívání veřejného prostranství činí za období  

od roku 2002 do roku 2012 6.945.590 Kč. Dle grafického znázornění v obrázku 9 lze stejně 

jako u poplatku ze psŧ pozorovat rostoucí trend. Z výpočtu temp rŧstu v tabulce 4 je zřejmý 

rŧst o 12 %. V roce 2010 byl příjem z poplatku třikrát větší neţ prŧměrný příjem, jenţ činí  

631.420 Kč/rok. Za sledované období je zaznamenáno sníţení výnosu oproti přecházejícímu 

roku celkem čtyřikrát a to v roce 2003, 2006, 2008 a 2011. Pomocí výpočtu rovnice 

mocninného trendu lze očekávat v roce 2013 výnos z poplatku 807.647,34 Kč  

                                                
3 OZV č.1/2011 o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství, v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích §4 odst. 1 
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a v následujícím roce 838.140,10 Kč. Je ale nutné brát uvedené odhady s velkou rezervou 

z dŧvodu nízké hodnoty indexu spolehlivosti 38,6 %. 

 

Obrázek 9: Výnosnost místního poplatku za uţívání veřejného prostranství 2002-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 

Tabulka 4: Tempo růstu poplatku za uţívání veřejného prostranství 2002-2012 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tempo růstu % - -10% 95% 37% -41% 36% 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 Průměr 

Tempo růstu % -23% 3% 339% -75% 88% 12% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 

Poplatek za uţívání veřejného prostranství se na celkových příjmech z místních poplatkŧ 

podílí 13 %.  Jeho účel je regulační i rozpočtový. Kaţdoroční podíl je zobrazen v obrázku 10. 

 

Obrázek 10: Podíl místního poplatku za uţívání veřejného prostranství na příjmech 

z místních poplatků 2002-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 
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3.2.4 Poplatek ze vstupného 

Poplatek ze vstupného je ve městě DKnL zaveden OZV č. 4/2011 o místním poplatku  

ze vstupného, vydanou zastupitelstvem města dne 10. 3. 2011 usnesením č. Z/87//2011-3. 

OZV nabyla účinnosti dnem 1. 4. 2011. 

Tento poplatek mŧţe mít účel rozpočtový i regulační, obecně se zavádí v souladu se zájmy 

obce. 

Ohlašovací povinnost poplatku ze vstupného 

Poplatník musí akci ohlásit správci poplatku nejpozději 5 dnŧ před konáním akce. Musí 

uvést druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doloţit 

dŧvody k úlevě od poplatkové povinnosti. Dále je povinen poskytnout data uvedená v OZV 

čl. 4 odst. 2. Pokud proběhne změna těchto údajŧ, je povinen nahlásit tyto změny nejpozději 

do 15 dnŧ ode dne, kdy nastaly. Celkovou výši vybraného vstupného musí nahlásit do 10 dnŧ 

po skončení akce. Pokud by poplatník pořádal v kalendářním měsíci více neţ jednu akci, musí 

ohlásit celkovou výši vybraného vstupného za všechny akce konané v příslušném měsíci  

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. Dokumenty k oznámení o konání akce a ţádost 

o povolení tomboly jsou k dispozici pro FO i PO na internetových stránkách městského 

úřadu. 

Sazby a splatnost poplatku ze vstupného 

Sazby za tento poplatek jsou následující: 

 Kulturní akce: plesy, taneční zábavy s ţivou hudbou, představení cirkusŧ, varieté  

a neprodejní výstavy – 5 % 

 Kulturní akce: diskotéky a videoprodukce – 15 % 

 Sportovní akce – 5 % 

 Prodejní akce (např. burzy) – 20 % 

 Reklamní akce – 20 %. 

Pokud by se na předmět poplatku vztahovalo více sazeb, platí se poplatek stanovený 

nejvyšší sazbou. OZV neupravuje výběr zpŧsobem paušalizace. Poplatek je splatný do 15 dnŧ 

ode dne skončení akce. Pokud poplatník pořádal více neţ jednu akci, je poplatek splatný 

zároveň s ohlášením celkové výše vybraného vstupného. 
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Osvobození z poplatkové povinnosti od poplatku ze vstupného 

OZV vedle zákonných osvobození dále osvobozuje akce pořádané školami a školskými 

zařízeními, jejichţ výtěţek je určen pro potřeby školy nebo školského zařízení a akce 

pořádané občanskými sdruţeními se sídlem na území města, jejichţ výtěţek je určen  

na jejich vlastní činnost. 

Výnosnost poplatku ze vstupného 

Celkový výnos poplatku ze vstupného je za sledované období 490.890 Kč. V celém 

sledovaném období příjem z poplatku klesá, pouze v roce 2004 a 2007 je mírné zvýšení,  

lze tedy podle obrázku 11 tvrdit, ţe tento trend klesá. Příjem v posledních třech letech je 

podprŧměrný, prŧměrný výnos tohoto poplatku činí 44.630 Kč/rok. Dosazením následujících 

období do funkce lineárního trendu lze příjem z poplatku ze vstupného v roce 2013 odhadovat 

na 7.820 Kč, v roce 2014 na pouhý 1.685 Kč a to s vysokou hodnotou spolehlivosti 89,1 %. 

 

Obrázek 11: Výnosnost místního poplatku ze vstupného 2002-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 

Časovou řadu lze upřesnit výpočtem temp rŧstu. Klesající trend z grafického znázornění je 

tedy potvrzen výpočty v tabulce 5. Prŧměrné tempo určuje pokles o 15 %.  

Tabulka 5: Tempo růstu poplatku ze vstupného 2002-2012 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tempo růstu % - -1% 4% -22% -2% 11% 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 Průměr 

Tempo růstu % -19% -34% -45% -7% -18% -15% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 
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Místní poplatek ze vstupného je ve městě DKnL nejméně výnosným poplatkem.  

Na celkových příjmech v období 2002-2012 se podílí pouze 1 %, z čehoţ lze usoudit,  

ţe poplatek je zaveden převáţně za účelem regulačním. Fiskální funkce tohoto poplatku je 

zanedbatelná, jak je vidět na obrázku 12, kde je znázorněn podíl na celkových příjmech 

místních poplatkŧ, který od roku 2008 přestává být viditelný. 

 

Obrázek 12: Podíl místního poplatku ze vstupného na příjmech z místních poplatků 2002-

2012 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 

3.2.5 Poplatek z ubytovací kapacity 

Poplatek z ubytovací kapacity je ve městě zaveden OZV č. 5/2011 o místním poplatku 

z ubytovací kapacity, vydanou zastupitelstvem města dne 10. 3. 2011 usnesením číslo 
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jednat jejím jménem v poplatkových věcech. Dále čísla všech svých účtŧ u poskytovatelŧ 

platebních sluţeb, pokud souvisí s podnikatelskou činností poplatníka a další údaje potřebné 

pro stanovení výše poplatku nebo k případné úlevě od poplatkové povinnosti. Veškeré změny 
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poplatku z ubytovací kapacity je ke staţení na internetových stránkách městského úřadu a to 

ve vyhotoveních pro FO a pro PO. 

Sazby a splatnost poplatku za ubytovací kapacitu 

OZV č. 5/2011 města DKnL ukládá sazbu 3 Kč za kaţdé vyuţité lŧţko a den. Roční 

paušální částku stanovuje na 400 Kč. Poplatek má splatnost 15 dnŧ po uplynutí kaţdého 

čtvrtletí. Při vyuţití paušální úhrady je splatný vţdy do 15. dubna příslušného roku. 

Úlevy a vyjmutí z poplatkové povinnosti od poplatku z ubytovací kapacity 

OZV upravuje pouze zákonná osvobození a upřesňuje zde výklad zákona. „Sociálním  

a charitativním účelem se“ dle OZV č. 5/2011 článku 8, odst. 2 „rozumí zejména činnosti  

a aktivity ve prospěch sociálně potřebných, zdravotně postižených a nemocných a činnosti  

a aktivity ve prospěch dětí a mládeže jako ochrana proti sociálně patologickým jevům.“ 

Výnosnost poplatku z ubytovací kapacity 

Poplatek z ubytovací kapacity přinesl za sledované období do rozpočtu města 970.690 Kč. 

V obrázku 13 je znázorněn příjem ve sledovaném období, který má viditelný rostoucí trend, 

coţ je zapříčiněno i tím, ţe v prvním sledovaném roce nebyl tento poplatek zaveden. 

Předpoklad výnosu pro rok 2013 je 137.347,62 Kč. Pro následující rok je očekávaná výše 

příjmŧ 141.745,97 Kč. Obě tyto hodnoty jsou v hladině spolehlivosti 89,0 %. Pokud  

by časová řada neobsahovala nulovou hodnotu v roce 2002, změna v rovnici logaritmické 

regrese by znamenala odlišnou předpověď, ale s ještě niţší hodnotou spolehlivosti (v roce 

2013 – 134.080,19 Kč, v roce 2014 – 137.710,30 Kč, při hodnotě spolehlivosti 82,0 %). 

 

Obrázek 13: Výnosnost místního poplatku z ubytovací kapacity 2002-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 
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Tempo rŧstu tohoto poplatku je nejvyšší ze všech zavedených poplatkŧ – prŧměrný rŧst  

o 24 %, coţ lze sledovat v tabulce 6. Za sledované období byl třikrát zaznamenán pokles 

příjmŧ a to v roce 2005, 2008 a 2011. Prŧměrný výnos tohoto poplatku je 97.070 Kč/rok. 

Tabulka 6: Tempo růstu poplatku z ubytovací kapacity 2002-2012 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tempo růstu % - - 347% -18% 22% 22% 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 Průměr 

Tempo růstu % -21% 23% 25% -12% 15% 24% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 

Poplatek se na celkových příjmech místních poplatkŧ podílí za celé období 2 %, tudíţ jde 

o druhý nejméně výnosný poplatek zavedený v DKnL. Poplatek z ubytovací kapacity má  

ve své podstatě především funkci fiskální, ale díky nízké sazbě není jeho výnos vysoký, jak je 

znázorněno v obrázku 14, kde je jeho nízký podíl na příjmech ve sledovaném období 

viditelný.  

 

Obrázek 14: Podíl místního poplatku z ubytovací kapacity na příjmech z místních poplatků 

2002-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 
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3.2.6 Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 

vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů 

OZV města DKnL č. 1/2012, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad, zavedlo 

zastupitelstvo dne 8. března 2012 usnesením č. Z/191/2012-9. Účinnosti nabyla dne  

1. 7. 2012.  

Účelem tohoto poplatku je získání částečných finančních prostředkŧ na provoz takového 

systému, tedy převaţuje zde fiskální funkce. 

Registrační povinnost 

Plátce poplatku je povinen vyplnit přihlášku k registraci (příloha H), kterou musí podat 

správci poplatku do 15 dnŧ ode dne, kdy se stal plátcem. 

Při přihlášení nového svozu vyplní plátce přihlášení k novému svozu, svoz je poté 

zaregistrován do databáze a plátce obdrţí potvrzení pro Technické sluţby města DKnL, kde si 

mŧţe vyzvednout novou nádobu na odpad. Při ukončení svozu musí plátce odevzdat nádobu 

zpět Technickým sluţbám města, zde dostane stvrzenku pro správce poplatku, který  

podle těchto podkladŧ ukončí svoz v evidenci. Pokud je nemovitost neobydlená a nevzniká 

v ní odpad, je plátce oprávněn čestným prohlášením doloţit tyto skutečnosti správci poplatku  

a ten ho osvobodí od poplatkové povinnosti ke dni podání čestného prohlášení. [10] 

Výše poplatku dle OZV činí: 

 Svoz nádoby bez vynášky  - týdenní 2.090 Kč/rok 

     - čtrnáctidenní 1.150 Kč/rok 

    - měsíční 630 Kč/rok 

 Svoz nádoby s vynáškou  - týdenní 2.350 Kč/rok 

    - čtrnáctidenní 1.280 Kč/rok 

    - měsíční 695 Kč/rok 

 Svoz kontejneru   - 17.400 Kč/rok 

„Výše poplatku za svoz komunálního odpadu je stanovena podle předpokládaných 

oprávněných nákladů města, vyplývajících z režimu nakládání s odpadem, podle počtu, 

objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku“ [10]. Poplatek je 

splatný do konce března příslušného roku nebo ve dvou stejných splátkách. Poplatek krom 

zajištění systému komunálního odpadu, jak vyplývá z názvu poplatku, zahrnuje dále 
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poskytnutí sběrné nádoby, moţnost vyuţití kontejnerŧ na tříděný odpad rozmístěných  

po městě či odklad odpadu ve sběrném dvoře nebo při pořádaných mobilních svozech. 

Výnosnost poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 

vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů 

Město DKnL nemá v této oblasti zaveden klasický místní poplatek tzv. „na obyvatele“. 

Poplatek byl do roku 2008 vybírán a spravován Technickými sluţbami města DKnL. Od roku 

2009 ale představuje nejdŧleţitější roli v místních poplatcích - jeho výnos je několikanásobný 

oproti ostatním místním poplatkŧm ve městě. Od roku 2009 do roku 2012 byl městský 

rozpočet díky tomuto poplatku navýšen o 25.364.790 Kč. Jeho trend je dle obrázku 15 mírně 

rostoucí. Hlubší souvislosti nejsou zkoumány pro nedostatek dat časové řady.  

 

Obrázek 15: Výnosnost poplatku za provoz systému komunálních odpadu 2009-2012 

Zdroj: vlastní zpracování dle [35] 

Podíl poplatku v posledních čtyřech obdobích je aţ dvoutřetinový na celkových příjmech 

z místních poplatkŧ ve DKnL, obrázek 16. Díky jeho vysokému výnosu představuje 47 % 

z příjmŧ místních poplatkŧ v celém sledovaném období, i kdyţ v sedmi z jedenácti období 
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Obrázek 16: Podíl místního poplatku za provoz systému komunálních odpadů na příjmech 

z místních poplatků 2008-2012 

Zdroj: vlastní zpracování dle [35] 

3.2.7 Zrušený poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 

technické herní zařízení 
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přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného 
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Obrázek 17: Výnosnost místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 2002-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 

Tento místní poplatek se v celém sledovaném období podílí 30 % na celkových příjmech 

místních poplatkŧ, i kdyţ je započítán záporný výsledek roku 2012. Z obrázku 18 je patrné,  

ţe předtím, neţ město začalo vybírat a spravovat poplatek za provoz systému komunálního  

odpadu, zaujímal jeho pozici – tedy dvoutřetinový podíl na celkovém příjmu z místních 

poplatkŧ, právě poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Poplatek plnil funkci fiskální 

i regulační. 

 

Obrázek 18: Podíl místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj na příjmech 

z místních poplatků 2002-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [35] 
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ZÁVĚR 

Tato práce analyzuje místní poplatky zavedené ve městě Dvŧr Králové nad Labem. Místní 

poplatky jsou nejprve popsány v teoretické části práce a tyto poznatky jsou následně vyuţity 

v části praktické. Město DKnL má ve sledovaném období prŧměrný podíl místních poplatkŧ 

na celkových příjmech města 1,38 %, coţ je sice malá část příjmŧ rozpočtu, ale nelze 

opomenout, ţe tyto příjmy v podstatě tvoří základy územní samosprávy ve smyslu jejích 

vlastních příjmŧ. 

Ve sledovaném období 2002-2012 je zavedeno celkem šest poplatkŧ. Místní poplatek ze 

psŧ, za uţívání veřejného prostranství a poplatek ze vstupného je ve městě zaveden po 

všechny sledované roky. Poplatek z ubytovací kapacity je zaveden v deseti z jedenácti 

sledovaných období – 2003-2012, stejně jako poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - 

2002-2011. Poplatek za provoz systému komunálního odpadu není zaveden typicky  

„na obyvatele“, jeho výběr a správa byly do roku 2008 svěřeny Technickým sluţbám města 

DKnL. 

Poplatky jsou ve městě zavedeny pro jejich fiskální či regulační funkci a i dle těchto 

funkcí je jejich výnos rozdílný. Nejvíce příjmŧ do rozpočtu nyní přináší poplatek za provoz 

systému komunálního odpadu, poplatek za uţívání veřejného prostranství a poplatek ze psŧ, 

tedy poplatky zavedené za účelem fiskálním. Nejméně se na příjmech z místních poplatkŧ 

podílí poplatek z ubytovací kapacity a poplatek ze vstupného, čemuţ by se dala přikládat 

skutečnost převahy regulační funkce. 

Výnosnosti místních poplatkŧ byly analyzovány pomocí časových řad. Nejprve grafickým 

zpracováním, poté určením temp rŧstu, které slouţí k poznání hlubších souvislostí. Analýza je 

navíc obohacena o provedené výpočty odhadŧ na následující dvě období – rok 2013 a 2014, 

pomocí trendových rovnic.  

Nejvýnosnějším místním poplatkem v analyzovaném období je poplatek za provoz 

systému komunálního odpadu, i přesto ţe v sedmi z jedenácti let nebyl spravován a vybírán 

městem, tedy jeho výnos nebyl příjmem rozpočtu města. Jeho podíl na celkovém výnosu 

z místních poplatkŧ ve sledovaném roce je 47 %. Druhým nejvýnosnějším poplatkem je 

v těchto letech poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (30 %), který byl ale novelou  

z 20. prosince 2011 zrušen a od roku 2012 nepředstavuje příjem ţádného municipálního 

rozpočtu. Na jeho druhou pozici ve výnosnosti místních poplatkŧ se tedy dostává poplatek za 

uţívání veřejného prostranství, jehoţ výnos se na celkových výnosech místních poplatkŧ ve 

sledovaném období podílel 13 %. Nejméně výnosným je ve městě DKnL poplatek ze 
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vstupného, který v celém období představoval pouhé 1 % z celkových příjmŧ místních 

poplatkŧ. Celkem za období 2002-2012 se městský rozpočet obohatil díky zavedeným 

místním poplatkŧm o 53.782.030 Kč. 

Z pohledu prŧměrného tempa rŧstu má nejlepší předpoklady pro navýšení rozpočtu na 

další období poplatek z ubytovací kapacity, jeho prŧměrné tempo rŧstu ve sledovaném období 

rostlo o 24 %. O 12 % rostlo prŧměrné tempo rŧstu poplatku za uţívání veřejného prostranství 

a místní poplatek ze psŧ prŧměrně rostl o 3 %. Nejhorší výsledek z tohoto pohledu má 

poplatek ze vstupného, jehoţ prŧměrné tempo rŧstu klesá o 15 %. Poplatek za provoz systému 

komunálního odpadu nebyl v analýze hlouběji zkoumán pro nedostatek dat v této časové řadě. 

Pro poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj bylo prŧměrné tempo rŧstu rostoucí  

o 2 %, coţ ale pro jeho zrušení není dále předmětné. 

Prŧměrné tempo rŧstu podílŧ místních poplatkŧ na celkových a daňových příjmech obce je 

rostoucí, coţ je zapříčiněno převedením správy a výběru poplatku za provoz systému 

komunálního odpadu na Městský úřad DKnL v roce 2009. Tento poplatek zvýšil příjmy 

z místních poplatkŧ prŧměrně kaţdý rok o 72 %. Zrušení poplatku za provozovaný výherní 

hrací přístroj tempo rŧstu výrazně neovlivnilo, ač byl tento poplatek před rokem 2009 

nejvýnosnější. Do zavedení poplatku za provozovaný systém komunálního odpadu se 

prŧměrně podílel 65,48 % na celkovém výnosu místních poplatkŧ, po roce 2009 byl tento 

podíl uţ pouhých 14,58 %. 

Díky zavedeným místním poplatkŧm má město DKnL finanční zdroje pro údrţbu čistoty a 

zeleně v centru města, tyto příjmy se odráţí i v kvalitě poskytovaných veřejných statkŧ a 

sluţeb. Poplatek za provoz systému komunálního odpadu kompenzuje náklady města na 

provoz tohoto systému. Zavedenými poplatky a stanovenými výšemi poplatkŧ město reguluje 

poplatkově-právní skutečnosti na svém území a to hlavně ve prospěch svých zájmŧ. 
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Příloha G 

 za umístění zařízení k poskytování sluţeb 

- do tří dnŧ mimo památkovou zónu     5 Kč/m
2
/den 

- v délce nad 3 dny mimo památkovou zónu    3 Kč/m
2
/den 

- v památkové zóně města      10 Kč/m
2
/den 

 za umístění restauračních stolkŧ a zahrádek slouţících k občerstvení 

         1 Kč/m
2
/den 

 za umístění prodejních zařízení     30Kč/m
2
/den 

- v době konání prodejních trhŧ na náměstí T. G. Masaryka 10Kč/m
2
/den 

 za umístění stavebního zařízení 

- mimo památkovou zónu      3Kč/m
2
/den 

- v památkové zóně       6Kč/m
2
/den 

 za umístění reklamního zařízení 

- na veřejném prostranství vymezeném přílohou OZV  5 Kč/m
2
/den 

- na ostatních veřejných prostranstvích se nezpoplatňují 

 za umístění zařízení lunaparkŧ a jiných obdobných atrakcí  20Kč/m
2
/den 

 za umístění skládek       10Kč/m
2
/den 

 pro kulturní akce       1Kč/m
2
/den 

 pro sportovní akce       1Kč/m
2
/den 

 pro reklamní akce       10Kč/m
2
/den 

 pro potřeby tvorby filmových a televizních děl   10Kč/m
2
/den 

 za umístění zařízení cirkusŧ      10Kč/m
2
/den 

Dále vyuţívá i paušální výběr poplatku v částkách: 

 za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil kategorie M1* 

- mimo památkovou zónu      5.000 Kč/rok 

         460 Kč/měsíc 



 

         120 Kč/týden 

- v památkové zóně       10.000 Kč/rok 

         920 Kč/měsíc 

         240 Kč/týden 

 za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil a přípojné 

vozidlokategorie N1 a O2* mimo památkovou zónu  7.000 Kč/rok 

         650 Kč/měsíc 

         170 Kč/týden 

 za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil a přípojné vozidlo 

kategorie N2 a O3* mimo památkovou zónu   15.000 Kč/rok 

         1.380 Kč/měsíc 

         380 Kč/týden 

*vyhláška Ministerstva dopravy a spojŧ ze dne 11. července 2002 č. 341/2002 Sb., o schvalování 

technické zpŧsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
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