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Abstrakt: Daň z nemovitých věcí je v České republice často diskutována. 
Jedná se o daň svěřenou, určitým způsobem vede k alokační efektivnosti 
související s možným přizpůsobením se místním poměrům a vede rovněž 
ke zvýšení politické odpovědnosti, díky blízkosti voličů. Cílem příspěvku 
je zjistit, jak obce využívají možnosti zavedení obecních koeficientů a jaké 
jsou motivace k jejich zavedení. Pro analýzu byla využita sekundární 
statistická data Českého statistického úřadu a Finanční správy ČR. 
Zpracovány byly také výsledky primárního výzkumu, který byl prováděn 
v letech 2014 – 2016. Možnost zavedení koeficientů pro zvýšení příjmů není 
obcemi stále dostatečně využívána. Nejvíce obcí používá obecní koeficient, 
který umožňuje zvýšit daňové zatížení staveb pro podnikání a rekreaci 
a nedotkne se obyvatel dané obce. 
 
Klíčová slova: fiskální decentralismus, daň z nemovitých věcí, daňový výnos, 
obecní koeficient, obecní rozpočet, svěřená daň 
 
Abstract: Property tax is often discussed in the Czech Republic. It is assigned 
tax that could lead to allocative efficiency associated with possible adaptation 
to local conditions. It also leads to an increased political accountability 
thanks to the proximity of voters. Aim of this paper is to determine how 
municipalities use the opportunity to introduce municipal coefficients 
and motivation for their introduction. For analysis secondary statistical data 
of the Czech Statistical Office and data of the General Financial Directorate 
were used. Results of primary research that was conducted in the years 2014 - 
2016 were also processed. The possibility of introducing coefficients for 
increasing revenue of municipalities is still underused. The most 
of municipalities use municipal coefficient, which allows increasing the tax 
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burden on buildings for business and recreation and does not affect residents 
of the municipality. 
 
Keywords: fiscal decentralization, immovable property tax, tax revenue, 
municipal coefficient, municipality budget, assigned tax 
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1 ÚVOD 
V současné době je často diskutován problém finančních vztahů v rámci 
veřejného sektoru, a to zejména otázka příjmových a výdajových kompetencí 
různých úrovní veřejné správy s cílem zvýšení samostatnosti, soběstačnosti 
a alokační efektivnosti související s  možným přizpůsobením se místním 
poměrům. Nejnižší samosprávní jednotkou je v ČR obec. Rozhodující podíl 
v obecních rozpočtech tvoří příjmy daňové včetně dotačních programů. 
Z hlediska obce je tak významné zejména členění daní na daně svěřené a daně 
sdílené.  

Daň z nemovitých věcí je daní svěřenou a výnos daně plyne do rozpočtu 
té obce, na jejímž území se nemovité věci nacházejí. V rámci zdanění 
nemovitých věcí je možno sledovat více rozdílných přístupů i empirických 
studií. Oceňování nemovitostí pro účely stanovení základu daně z nemovitostí 
je často diskutovaným tématem (Horne a Felsenstein, 2010 či Presbitero, 
Sacchi, Zazzaro, 2014) a Česká republika je kritizována za svůj jednotkový 
přístup ve stanovení základu daně a nedostatečnou provázanost na reálnou 
hodnotu nemovitostí (OECD 2010, 2011, EK – pracovní dokument 2015). 
Rovněž je České republice doporučováno zvýšení výnosů z této daně, protože 
tyto tvoří malý podíl na celkových daňových výnosech ve srovnání se zeměmi 
EU. Možnostmi využití zdanění nemovitostí v souvislosti s potenciálním 
zvýšením příjmů pro obecní rozpočty se věnovali Coombs, Sarafoglou, 
Crosby (2012). V České republice mají obce možnost rozhodovat o inkasu 
z daně z nemovitých věcí pouze prostřednictvím koeficientů.  

Tyto koeficienty jsou zatím nejvýznamnějším nástrojem obcí v oblasti daně 
z nemovitých věcí, které jsou možným řešením zvýšení daňového výnosu. 
Zákon umožňuje obcím úpravu korekčního koeficientu, který vychází z počtu 
obyvatel v dané obci a může mít různou výši v rozmezí od 1 do 5. Dále 
mohou obce zavést koeficient místní, který může mít rozdílnou hodnotu, 
a to 2, 3, 4 nebo 5. Jedná se o relativně nové opatření (od r. 2009), jehož 
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záměrem bylo posílení kompetencí obcí v rozhodování o zvýšení daňových 
výnosů, o které tolik usilovaly. Lze jej použít na všechny stavby a pozemky 
(s výjimkou zákonem vyjmenovaných zemědělských pozemků).  

Tento článek je změřen na třetí koeficient, který obce mohou zavést, a tím 
je koeficient obecní. Tento koeficient byl zaveden do legislativních ustanovení 
již v roce 1994. U obecního koeficientu obec nemá možnost ovlivnit jeho 
výši, protože pokud se rozhodne jej zavést je stanoven zákonem ve výši 1,5. 
Na základě výše uvedeného je patrné, že obecní koeficient má 
ze tří uvedených nejmenší vliv na výši daně z nemovitých věcí.  

Obecní koeficient se užívá pouze pro vybrané druhy staveb, jejichž výčet 
je uveden v následující tabulce a obce mohou určit, pro které druhy staveb 
bude zaveden.  

Tabulka1: Stavby, na které se uplatní obecní koeficient 

Druh stavby nebo jednotky Sazba daně 

Kč/m2 

Budovy pro rodinnou rekreaci včetně budov rodinných domů využívaných 
pro rodinnou rekreaci  

6 

Budovy plnící doplňkovou funkci k budově pro rodinnou rekreaci nebo 
k budově rodinného domu využívaného pro rodinnou rekreaci 

2 

Garáže vystavěné odděleně od budovy obytného domu  8 

Zdanitelné stavby užívané pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním 
a vodním hospodářství  

2 

Zdanitelné stavby užívané pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, 
energetice nebo ostatní zemědělské výrobě  

10 

Zdanitelné stavby užívané pro ostatní druhy podnikání 10 

Jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je užívaná pro 
podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesní a vodní hospodářství  

2 

Jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je užívaná pro 
podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice, ostatní zemědělské 
výrobě  

10 

Jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je užívaná pro ostatní 
druhy podnikání  

10 

Jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je užívaná jako garáž  8 

Zdroj: Finanční správa ČR 
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Při srovnání výše uvedených sazeb daně je sazba daně u budov pro rodinnou 
rekreaci trojnásobná (6 Kč/m2) ve srovnání se sazbou daně pro budovy 
obytných domů a ostatních jednotek (sazba daně 2 Kč/m2). U staveb 
a jednotek pro ostatní druhy podnikání je dokonce pětinásobná (10 Kč/m2). 
Z podnikatelských staveb jsou zvýhodněny pouze stavby a jednotky užívané 
pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství. 
Pro tyto stavby je tedy míra zdanění vyšší již přímo ze zákona i bez využití 
koeficientu.  

Obrázek 1: Míra zdanění podle druhu staveb 

 

   Zdroj: vlastní zpracování 

Na modelové situaci jednopodlažní stavby se zastavěnou plochou 300 m2 
je demonstrován rozdíl ve zdanění stejné stavby v návaznosti na způsob 
využití (obr. 1). Pro stavbu obytného domu byla sazba daně násobena 
korekčním koeficientem příslušným pro danou obec podle počtu obyvatel 
bez využití jeho úpravy. U staveb pro rodinnou rekreaci a pro podnikání je 
základ daně násoben pouze sazbou daně. Ze srovnání vyplývá jednoznačně 
nižší zdanění staveb obytných domů, a to i po vynásobení korekčním 
koeficientem pro všechny obce až do 50 000 obyvatel. U větších obcí 
korekční koeficient ve výši 3,5 převýší sazbu daně u staveb pro rodinnou 
rekreaci, nicméně zdanění staveb pro podnikání zůstává stále vyšší. Vzhledem 
k vyšším sazbám daně může mít obecní koeficient (i když je ve výši 1,5) 
významný vliv na výši daně.  

Názory na zdanění nemovitostí pro podnikání se různí. Z primárního 
výzkumu vyplývá, že některé obce cíleně zavádějí koeficienty, a to jak 
obecní, tak i místní z důvodu zvýšení daňových výnosů od vlastníků staveb 
pro podnikání. Na základě toho pak vznikají výrazné rozdíly ve výnosech 
daně z nemovitých věcí mezi obcemi, na jejichž území jsou rozsáhlé 
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průmyslové stavby, a těmi bez podnikatelských staveb. Jak uvádí CRIF – 
Czech Credit Bureau, a. s. (2016) obcí s nejvyšším výnosem daně 
z nemovitých věcí ve výši 42 000 Kč na jednoho obyvatele je dlouhodobě 
obec Trnávka v Pardubickém kraji, na jejímž katastrálním území se nachází 
elektrárna Chvaletice (pro srovnání průměr pro tuto velikostní kategorii obce 
je 1 395 Kč na jednoho obyvatele).  

Na druhou stranu se v souvislosti se změnou evropských předpisů pro oblast 
veřejné podpory český stát snaží investory motivovat i prostřednictvím daně 
z nemovitých věcí. Novela zákona od roku 2016 umožňuje, aby obce 
ve vztahu k investičním pobídkám poskytly formou obecně závazné vyhlášky 
osvobození od daně ve zvýhodněných průmyslových zónách. Tím se rozdíly 
v podílu výnosů daně z nemovitých věcí na celkových příjmech 
v jednotlivých obcích ještě zvětší. Obec však může získat s novým investorem 
i jiný prospěch, a to ve zvýšení zaměstnanosti svých obyvatel, zvýšení jejich 
disponibilních důchodů, snížení kriminality a zvýšení sociální stability. Nové 
firmy se často stávají i donátory a podílejí se na veřejně prospěšných akcích.  

Celkový počet obcí v ČR k 1. 1. 2015 byl 6 253, v následujícím obrázku 
je rozdělení obcí podle kategorií využitých v zákoně o dani z nemovitých 
věcí. Z údajů je zřejmé, že v ČR převažují obce s počtem obyvatel do 1 000 
a tvoří až 77 % z celkového počtu. Naopak obcí s počtem obyvatel vyšším než 
6 000 obyvatel jsou pouze 4 %.  

 Obrázek 2: Rozdělení obcí podle počtu obyvatel 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle údajů ČSÚ 
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2 CÍL VÝZKUMU A POUŽITÉ METODY 
Primárním cílem výzkumu je zjistit, jak obce využívají možnosti zavedení 
obecních koeficientů a jaké jsou motivace k jejich zavedení. Pro analýzu byla 
využita sekundární statistická data z Finanční správy ČR a údaje Českého 
statistického úřadu o počtech a velikosti obcí v ČR a primární výzkum, který 
byl prováděn v letech 2014 – 2016. 

Pro zjištění, zda má velikost obce vliv na zavedení obecního koeficientu, byl 
použit chí-kvadrát test. Byla vytvořena kontingenční tabulka na základě 
pozorovaných a očekávaných četností, které byly dopočteny podle vzorce (1): 

  (1) 

Testové kritérium bylo vypočteno podle vzorce (2): 

  (2) 

kde s znamená počet kategorií sledovaného znaku, tj. počet sloupců 
kontingenční tabulky. 

Kritická hodnota )1( −= sK αχ  rozdělení Chi-kvadrát se stupněm volnosti df 
= s-1 a pro zadanou hladinu významnosti α 0,05 byla vypočtena pomocí 
Excelu použitím funkce CHIINV(α;df). Pro ověření správnosti byla 
vypočtena signifikace (p-hodnota), která byla porovnána se zvolenou hladinou 
významnosti (α = 0,05). Pro výpočet p-hodnoty byla využita funkce 
CHIDIST(T;df). 

Pro zjištění míry těsnosti závislosti byl použit koeficient kontingence. 
Vzhledem k tomu, že je analyzována obdélníková kontingenční tabulka (r = 2; 
s = 5), byl použit korigovaný koeficient kontingence a Cramerův koeficient 
(Litschmannová, 2011). Korigovaný koeficient kontingence byl vypočten 
podle vzorce (3): 

  (3) 

kde hodnoty zlomku byly vypočteny podle vzorů (4 a 5):  

   a    (4,5) 
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Výsledek byl porovnán Cramerovým koeficientem (Cramerovo V), který byl 
vypočten podle vzorce (6):  

  (6) 

3 VÝSLEDKY 
Obecní koeficient má stanoveno více než 23 % obcí, což je v absolutním 
vyjádření 1 454 obcí. Z níže uvedeného obrázku je zřejmé, že v absolutním 
vyjádření je nejvyšší počet obcí se zavedeným obecním koeficientem 
v kategorii do 1 000 obyvatel. Avšak v procentech je právě v této kategorii 
využití nejnižší (a to pouze 19 % obcí). Nejvíce je obecní koeficient využit 
obcemi největšími v kategorii nad 50 000 a to až 86 % z celkového počtu 
měst.   

Obrázek 3: Obecní koeficient podle velikosti obcí 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle interních údajů FS a ČSÚ 

Pro ověření chí-kvadrát testem byla stanovena hypotéza H0: Zavedení 
obecního koeficientu nezávisí na velikosti obce. Na základě hodnot v tabulce 
je zřejmé, že nulovou hypotézu zamítáme a můžeme učinit závěr, 
že skutečnost, zda má obec zavedený obecní koeficient závisí na její velikosti. 
Míra závislosti byla ověřena na základě korigovaného koeficientu 
kontingence a Cramerova V. Vzhledem k jejich výši tuto závislost není 
možno označit za silnou. 
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Tabulka2: Ověření závislosti 

CHI-SQUARE 341,2634 

alfa 0,05 

df 4 

CHINV 9,4877 

CHIDIST 1,7828E-260 

CC cor 0,3218 

V 0,2336 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozdíly jsou patrné také při srovnání mezi jednotlivými kraji. Jak je vidět 
z následujícího obrázku, nejvíce obcí se zavedeným obecním koeficientem 
se nachází ve Středočeském kraji a naopak nejméně v kraji Karlovarském.  

Obrázek 4: Využití obecního koeficientu podle krajů 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle interních údajů FS a ČSÚ 

Vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými kraji existují výrazné rozdíly 
v celkovém počtu obcí, lepší vypovídací schopnost má porovnání 
procentuelního využití obecního koeficientu v jednotlivých krajích. Pořadí 
jednotlivých krajů je zachyceno v následující tabulce (kromě Prahy, kde je 
uvedena hodnota 100 %, jelikož se jedná pouze o 1 město) a nejvyšší 
procentní využití obecního koeficientu je v kraji Libereckém, Středočeském 
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a Ústeckém. Naproti tomu nejméně je tento koeficient využíván v kraji 
Jihomoravském a Královéhradeckém. Průměrně koeficient v rámci České 
republiky využívá méně než 24 % obcí. 

Tabulka3: Využití obecního koeficientu podle krajů (v %) 

regiony počet obcí procento využití pořadí 

Hlavní město Praha 1 100 1 

Středočeský 1 145 30,66 3 

Jihočeský 623 25,20 7 

Plzeňský 501 22,16 9 

Karlovarský 132 29,55 5 

Ústecký 354 30,23 4 

Liberecký 215 33,49 2 

Královéhradecký 448 16,96 13 

Pardubický 451 22,84 8 

Vysočina 704 17,47 12 

Jihomoravský 673 15,45 14 

Olomoucký 399 18,30 10 

Zlínský 307 17,59 11 

Moravskoslezský 300 27,33 6 

ČR 6 253 23,24 

 Zdroj: vlastní zpracování podle interních údajů FS 

Při stanovení obecního koeficientu se obce mohou rozhodnout, pro které 
nemovitosti (viz tabulka 1) jej zavedou. Jak je zřejmé z následující tabulky, 
některé obce zavedly koeficient pouze pro stavby, které jsou určeny 
k rekreaci. Také zde je možno najít rozdíly mezi jednotlivými kraji. 
Ve většině krajů tvoří obce, které obecní koeficient využívají pouze pro 
rekreační stavby kolem poloviny z počtu obcí, které koeficient zavedly. Je 
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však možno najít také kraje, kde obce využívají zavedení obecního 
koeficientu ve větší míře současně pro stavby podnikatelské i rekreační. 

Obrázek 5: Obecní koeficient podle staveb 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle interních údajů FS 

V rámci primárního výzkumu byly (pomocí otevřené otázky) zjišťovány 
důvody, které vedou obce k zavádění obecního koeficientů. Není překvapivé, 
že primárním důvodem je důvod fiskální, tj. zvýšení příjmů do obecního 
rozpočtu, financování zvýšených výdajů v souvislosti s likvidací odpadů 
v rekreačních oblastech, pokrytí zvýšených nákladů na čistotu obce v letních 
měsících, zdanění nerezidentů obce, diferenciace staveb využívaných 
k individuální rekreaci včetně staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto 
stavbám. Důvody byly i cílené, spojené s konkrétním záměrem, např. 
zvelebování obecního prostranství. 

Daňové příjmy obcí jsou však pouze z části tvořeny výnosy daně 
z nemovitých věcí. Větší část plyne do rozpočtu obce z daní sdílených (daně 
z příjmů, DPH) a změny těchto daňových zákonů i zákona o rozpočtovém 
určení daní mají významný vliv na snížení či zvýšení příjmů obce. Proto 
některé obce motivuje ke stanovení koeficientu také skutečné či očekávané 
snížení výnosů daní sdílených. 
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4 DISKUSE A ZÁVĚRY 
Na rozdíl od koeficientu korekčního a místního, při stanovení obecního 
koeficientu obce nemohou rozhodnout o jeho výši, neboť výše koeficientu 
je stanovena zákonem na hodnotu 1,5. Z toho vyplývá nižší účinnost 
koeficientu například při srovnání s koeficientem korekčním (Janoušková, 
Sobotovičová, 2016). Tento koeficient však lze využít na stavby pro rodinnou 
rekreaci a pro podnikání, které již ze zákona podléhají vyšší sazbě daně 
a proto i nižší koeficient má znatelný dopad na výši daně.  

Ve srovnání s ostatními (tj. místní koeficient a možné změny korekčního 
koeficientu) je tento koeficient poměrně často využíván, a to téměř jednou 
čtvrtinou obcí v České republice. Na základě chi-kvadrát testu byla ověřena 
závislost zavedení koeficientu na velikosti obce. Bylo potvrzeno, že větší 
obce častěji využívají obecní koeficient, ačkoliv podle koeficientu 
kontingence ani Cramerova V nelze závislost označit za silnou.  

Ke stanovení koeficientů z důvodu zvýšení výnosů daně dochází často 
v obcích, které jsou průmyslové a na jejichž území mají nemovitosti velké 
podnikatelské firmy. Tyto obce potom často využívají současně se zavedením 
obecního koeficientu také místní koeficient, který má vzhledem k jeho výši 
výraznější vliv na daň. Jak bylo zjištěno většina obcí má vyšší náklady 
spojené s údržbou části katastrálního území, které je zastavěné nemovitostmi 
ve vlastnictví podnikatelských subjektů. Obce také chtějí prostřednictvím 
koeficientů motivovat firmy k lepšímu využití nemovitostí na území obce 
s cílem zajištění nových pracovních míst zejména pro občany obce. Často 
se jedná o stavby firem, které mají svá sídla mimo území obce (zejména 
ve velkých městech např. Praha a Brno) a proto sdílené daně plynou 
do rozpočtu jiných měst. Některé obce využívají obecní koeficient pouze 
na stavby pro rekreaci a tím způsobem kompenzují výnosy ze sdílených daní, 
které zohledňují pouze počet obyvatel v obci a majitelé těchto objektů 
obvykle mají bydliště v jiné obci.  

Obecní koeficient lze využít k alokační efektivnosti související s možným 
přizpůsobením se místním poměrům. Z primárního výzkumu vyplynulo, 
že vyšší daňové zatížení zejména v menších obcích není poplatníky vnímáno 
negativně, když je zajištěna transparentnost použití daných výnosů. Je tak 
naplňován princip subsidiarity, kdy se rozhodování a zodpovědnost 
ve veřejných záležitostech odehrává na nejnižším stupni veřejné správy, 
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která je nejblíže občanům. Je tedy v zájmu obce vysvětlit poplatníkům jaké 
protiplnění získá.  

Jak bylo zjištěno na základě provedených analýz, možnost úpravy či zavedení 
koeficientů pro zvýšení příjmů není obcemi stále dostatečně využívána. 
Nejvíce obcí používá obecní koeficient, který umožňuje zvýšit daňové 
zatížení staveb pro podnikání a rekreaci a nedotkne se obyvatel dané obce. 
Dle Birda (2011) by obecní příjmy měly naplňovat potřeby obyvatel 
a politická reprezentace by měla nést odpovědnost za racionální rozhodnutí. 
Daň z nemovitých věcí má určité opodstatnění, umožňuje skutečnou 
participaci občanů na projektech obce a poskytuje zajímavý nástroj finanční 
samostatnosti. 
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