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Struktura daStruktura daňňových pových přřííjmjmůů obcobcíí
v r. 2006v r. 2006

DPFO 26,0%
DPPO 26,2%
DzN 3,8%
DPH 34,9%
Poplatky 9,1%



ZmZměěny danny daníí

DPFODPFO
DPPODPPO
DPHDPH
DaDaňň z nemovitostz nemovitostíí
TransferovTransferovéé dandaněě
EkologickEkologickéé dandaněě



DaDaňň z pz přřííjmjmůů fyzických osobfyzických osob

DDííllččíí a relativna relativněě nepodstatnnepodstatnéé zmzměěny v ny v osvobozenosvobozeníí; ; 
nedochnedocháázzíí ke snke sníížženeníí výjimekvýjimek
SuperhrubSuperhrubáá mzda (mzda (SaZPSaZP placenplacenéé zz--vatelemvatelem jijižž nenneníí
osvobozeno)osvobozeno)
RuRušíší se spolese společčnnéé zdanzdaněěnníí manmanžželelůů
RuRušíší se dase daňň za vza vííce zdace zdaňňovacovacíích obdobch obdobíí
ZavZavááddíí se rovnse rovnáá dadaňň
ZruZruššeneníí minimminimáálnlníího zho záákladu dankladu daněě
RozRozšíšířřeneníí okruhu zokruhu záávaznvaznéého posouzenho posouzeníí



DaDaňň z pz přřííjmjmůů fyzických osobfyzických osob

2008: 15% ze 2008: 15% ze superhurbsuperhurbéé mzdymzdy
od 2009: 12,5% ze od 2009: 12,5% ze superhrubsuperhrubéé mzdymzdy
stejnstejnáá vývýšše sazby i pro sre sazby i pro sráážžkovkovéé dandaněě



DPFO ze zDPFO ze záávislvisléé ččinnostiinnosti

SuperhrubSuperhrubáá mzda mzda -- §§ 6 odst. 136 odst. 13
VýpoVýpoččet danet daněě::

SuperhrubSuperhrubáá mzda mzda –– nezdanitelnnezdanitelnéé ččáásti sti –– ododččitatelnitatelnéé
polopoložžky = zky = zááklad danklad daněě
ZZááklad danklad daněě * 15 % (resp. 12,5 %) = da* 15 % (resp. 12,5 %) = daňň –– slevy na slevy na 
dani dani –– dadaňňovovéé zvýhodnzvýhodněěnníí (nov(novéé ččáástky)stky)



Slevy na dani a daSlevy na dani a daňňovovéé zvýhodnzvýhodněěnníí
na dna děětiti

Sleva naSleva na Rok 2007Rok 2007 Rok 2008Rok 2008 Rok 2009Rok 2009

-- poplatnpoplatnííkaka

(d(důůchodce)chodce)

7 200 K7 200 Kčč

0 (?) K0 (?) Kčč

24 840 K24 840 Kčč

24 840 K24 840 Kčč

16 560 K16 560 Kčč

16 560 K16 560 Kčč

-- druhdruhéého z manho z manžželelůů bez pbez přřííjmjmůů 4 200 K4 200 Kčč 24 840 K24 840 Kčč 16 560 K16 560 Kčč

-- popožživatele ivatele ččáást. invalidnst. invalidníího  ho  

ddůůchoduchodu

1 500 K1 500 Kčč 2 520 K2 520 Kčč 2 520 K2 520 Kčč

-- popožživatele plnivatele plnéého invalidnho invalidníího ho 

ddůůchoduchodu

3 000 K3 000 Kčč 5 040 K5 040 Kčč 5 040 K5 040 Kčč

-- drdržžitele pritele průůkazu ZTP/Pkazu ZTP/P 9 600 K9 600 Kčč 16 140 K16 140 Kčč 16 140 K16 140 Kčč

-- studujstudujííccííhoho 2 400 K2 400 Kčč 4 020 K4 020 Kčč 4 020 K4 020 Kčč

DaDaňňovovéé zvýhodnzvýhodněěnníí na dna dííttěě 6 000 K6 000 Kčč 10 680 K10 680 Kčč 10 200 K10 200 Kčč



Dopady zmDopady změěn DPFO 2008n DPFO 2008

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 40 000 50 000 75 000 100 000
Zaměstnanec; bez dětí -450 -219 -38 -77 -159 -839 -1614 -3552 -6539
Zaměstnanec; 1 dítě -840 -609 -428 -467 -549 -1229 -2004 -3942 -6929
Domácnost; 1 dítě SZM -390 -577 -940 -658 -479 -116 -195 -1328 -4318
Domácnost; 2 děti SZM -780 -967 -1330 -1048 -869 -509 -585 -1718 -4708
Domácnost; 3 děti SZM -1170 -1357 -1720 -1438 -1259 -896 -975 -2108 -5098

Daňové dopady        
(rozdíl 2008-2007)

Měsíční hrubá mzda



DopadyDopady zmzměěn DPFO 2009n DPFO 2009

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 40 000 50 000 75 000 100 000
Zaměstnanec; bez dětí -138 -31 -17 -226 -476 -1494 -2607 -5388 -9044
Zaměstnanec; 1 dítě -493 -386 -373 -581 -831 -1849 -2962 -5743 -9399
Domácnost; 1 dítě SZM -350 -537 -285 -82 -71 -46 -462 -2439 -6098
Domácnost; 2 děti SZM -700 -887 -635 -432 -421 -396 -812 -2789 -6448
Domácnost; 3 děti SZM -1050 -1237 -985 -782 -771 -746 -1162 -3139 -6798

Daňové dopady        
(rozdíl 2009-2007)

Měsíční hrubá mzda



DaDaňň z pz přřííjmjmůů prpráávnických osobvnických osob

SnSníížženeníí sazeb:sazeb:
2008: 21 %2008: 21 %
2009: 20 %2009: 20 %
2010: 19 %2010: 19 %



DaDaňň z pz přřidanidanéé hodnotyhodnoty

SnSníížženenáá sazba dansazba daněě 9 %9 %

Dopady zvýDopady zvýššeneníí DPH:DPH:

Zvýšení daně
1. decil 

(nejnižší)
2. decil 3. decil 4. decil 5. decil

Na jednoho člena 
domácnosti

76 88 101 109 111

6. decil 7. decil 8. decil 9. decil 10. decil

Na jednoho člena 
domácnosti

115 120 130 135 155



DaDaňň z nemovitostz nemovitostíí

Obce majObce majíí momožžnost osvobodit od dannost osvobodit od daněě z z 
pozemkpozemkůů zemzeměědděělsklskéé pozemky (formou obecnpozemky (formou obecněě
zzáávaznvaznéé vyhlvyhlášášky)ky)
U koeficientu polohovU koeficientu polohovéé renty je nejnirenty je nejnižžšíší
koeficient 1,0 koeficient 1,0 –– vyvyššíšší ppřřííjmy malých obcjmy malých obcíí z danz daněě
Obce majObce majíí momožžnost zavnost zavéést mst míístnstníí koeficient ve koeficient ve 
vývýšši 2, 3, 4 nebo 5, kterým se ni 2, 3, 4 nebo 5, kterým se náásobsobíí dadaňňovováá
povinnost (formou obecnpovinnost (formou obecněě zzáávaznvaznéé vyhlvyhlášášky)ky)



DanDaněě dděědickdickáá, darovac, darovacíí a z pa z přřevodu evodu 
nemovitostnemovitostíí

ÚÚplnplnéé osvobozenosvobozeníí od od 
dandaněě dděědickdickéé a darovaca darovacíí
ve skupinve skupiněě I. a II.I. a II.

20022002 20032003 20042004
DaDaňň dděědickdickáá 0,900,90 0,100,10 0,100,10
DaDaňň darovacdarovacíí 0,600,60 0,650,65 0,820,82
DaDaňň z pz přřevodu nemovitostevodu nemovitostíí 7,177,17 8,028,02 9,469,46



SpotSpotřřebnebníí dandaněě

ZvýZvýššeneníí sazeb u dansazeb u daněě z tabz tabáákových výrobkkových výrobkůů
NovNověě zavzaváádděěnnéé ekologickekologickéé dandaněě::

Z elektZ elektřřinyiny
Z pevných palivZ pevných paliv
Ze zemnZe zemníího plynu a nho plynu a něěkterých dalkterých dalšíších plynch plynůů



HotovostnHotovostníí dopady dadopady daňňovovéé reformy reformy 
na vena veřřejnejnéé rozporozpoččty, bez dalty, bez dalšíších ch 

uvauvažžovaných zmovaných změěnn

v mld. Kv mld. Kčč 20082008 20092009 20102010

DPHDPH 26,526,5 27,927,9 29,129,1

SDSD 11,111,1 11,411,4 11,411,4

DPFODPFO --20,320,3 --28,728,7 --33,733,7

DPPODPPO 0,00,0 --20,120,1 --40,740,7

MajetkovMajetkovéé dandaněě --0,40,4 --0,40,4 --0,40,4

CelkemCelkem 16,916,9 --9,99,9 --34,334,3



AkruAkruáálnlníí dopady dadopady daňňovovéé reformy na reformy na 
veveřřejnejnéé rozporozpoččty, bez dalty, bez dalšíších ch 

uvauvažžovaných zmovaných změěnn

v mld. Kv mld. Kčč 20082008 20092009 20102010

DPHDPH 27,227,2 28,028,0 29,229,2
SDSD 11,611,6 11,611,6 11,611,6
DPFODPFO --21,221,2 --30,130,1 --34,334,3

DPPODPPO --9,39,3 --23,823,8 --34,034,0
MajetkovMajetkovéé dandaněě --0,40,4 --0,40,4 --0,40,4

CelkemCelkem 7,97,9 --14,714,7 --27,927,9



II. RUDII. RUD

ZZáákon kon čč. 243/2000 Sb., z. 243/2000 Sb., záákon o rozpokon o rozpoččtovtovéém m 
ururččeneníí výnosu nvýnosu něěkterých dankterých daníí úúzemnzemníím m 
samosprsamospráávným celkvným celkůům a nm a něěkterým stkterým stáátntníím m 
fondfondůůmm
ÚÚččinnost od 1. 1. 2001innost od 1. 1. 2001



ZoRUDZoRUD

Z dZ důůvodovvodovéé zprzpráávyvy
zajizajiššttěěnníí fiskfiskáálnlníí dostatedostateččnosti jednotlivých nosti jednotlivých úúrovnrovníí
rozporozpoččttůů
zajizajiššttěěnníí spolu s ostatnspolu s ostatníími pmi přřííjmy pokrytjmy pokrytíí
minimminimáálnlníích potch potřřeb obceb obcíí a kraja krajůů
stabilizace financovstabilizace financováánníí úúzemzemíí
odstranodstraněěnníí extrextréémnmníích rozdch rozdííllůů v pv přřííjmu municipalitjmu municipalit



Koeficient velikostnKoeficient velikostníích kategorich kategoriíí obcobcíí
Do 100 obyvatelDo 100 obyvatel 0,42130,4213

301 301 –– 1500 obyvatel1500 obyvatel 0,58810,5881

10 001 10 001 –– 20 000 obyvatel20 000 obyvatel 0,70160,7016

50 001 50 001 –– 100 000 obyvatel100 000 obyvatel 0,84870,8487

100 001 100 001 –– 150 000 obyvatel150 000 obyvatel 1,03931,0393

VVííce nece nežž 150 000 obyvatel150 000 obyvatel 1,67151,6715

20 001 20 001 –– 30 0000 obyvatel30 0000 obyvatel 0,71020,7102

1 501 1 501 –– 5 000 obyvatel5 000 obyvatel 0,59770,5977

5 001 5 001 –– 10 000 obyvatel10 000 obyvatel 0,61500,6150

30 001 30 001 –– 40 000 obyvatel40 000 obyvatel 0,74490,7449

101 101 –– 200 obyvatel200 obyvatel 0,53700,5370

201 201 –– 300 obyvatel300 obyvatel 0,56300,5630

40 001 40 001 –– 50 000 obyvatel50 000 obyvatel 0,81420,8142

HlavnHlavníí mměěsto Prahasto Praha Zvl. pZvl. přříípad financovpad financováánníí hl. mhl. měěsta Prahysta Prahy



VlVláádndníí nnáávrh novely vrh novely ZoRUDZoRUD

Výsledek spoleVýsledek společčnnéé pracovnpracovníí skupiny SMO skupiny SMO ČČR a R a 
MF MF ČČRR
ZZáásadnsadníí úúpravy soupravy souččasnasnéého výpoho výpoččtu tu 
konkrkonkréétntníího podho podíílu kalu kažžddéé obce na obce na sdsdííleýchleých
dandanííchch
OdstranOdstraněěnníí velkvelkéého rozdho rozdíílu v koeficientech lu v koeficientech 
velikostnvelikostníích kategorich kategoriíí mezi nejvmezi nejvěěttšíšími a mi a 
nejmennejmenšíšími obcemimi obcemi



NavrhovanNavrhovanéé zmzměěny I.ny I.

DoplnDoplněěnníí nových kritnových kritééririíí pro ppro přřerozderozděělenleníí
podpodíílu obclu obcíí na sdna sdíílených danlených danííchch

CelkovCelkováá výmvýměěra obce ra obce –– vvááha 3%ha 3%
Prostý poProstý poččet obyvatel et obyvatel –– vvááha 3%ha 3%
ÚÚprava stprava stáávajvajííccíího kritho kritééria ria –– vvááha 94%ha 94%



NavrhovanNavrhovanéé zmzměěny II.ny II.

ZmZměěna systna systéému pmu přřerozderozděělenleníí sdsdíílených lených 
dadaňňových pových přřííjmjmůů dle podle poččtu obyvatel upraventu obyvatel upravenéého ho 
koeficientem velikostnkoeficientem velikostníí kategoriekategorie

ZruZruššeneníí skokových pskokových přřechodechodůů
ZavedenZavedeníí postupných ppostupných přřechodechodůů mezi velikostnmezi velikostníími mi 
kategoriemikategoriemi
SnSníížženeníí popoččtu velikostntu velikostníích kategorich kategoriíí ze 14 na 4ze 14 na 4
VynVyněěttíí nejvnejvěěttšíších 4 mch 4 měěst ze systst ze systéému mu –– Praha, Brno, Praha, Brno, 
Ostrava a PlzeOstrava a Plzeňň



NavrhovanNavrhovanéé zmzměěny III.ny III.

ZvýZvýššeneníí podpodíílu obclu obcíí na sdna sdíílených danlených daníích z 20,59 ch z 20,59 
% na 21,40 % od roku 2008% na 21,40 % od roku 2008

V praxi dopad: + 2,5 mld. KV praxi dopad: + 2,5 mld. Kčč



VýpoVýpoččet podet podíílu obce na sdlu obce na sdíílených lených 
dandanííchch

A. 3% dle prostA. 3% dle prostéého poho poččtu obyvateltu obyvatel
PodPodííl prostl prostéého poho poččtu obyvatel obce na celkovtu obyvatel obce na celkovéém m 
popoččtu obyvatel tu obyvatel ČČRR

B. 3% dle výmB. 3% dle výměěry obcery obce
PodPodííl výml výměěry katastrry katastráálnlníího ho úúzemzemíí obce na celkovobce na celkovéé
výmvýměřěře e ČČRR

C. 94% dle poC. 94% dle poččtu obyvatel upraventu obyvatel upravenéého ho 
koeficientemkoeficientem

2 kroky2 kroky



VýpoVýpoččet podet podíílu obce na sdlu obce na sdíílených lených 
dandanííchch

1. krok1. krok
PodPodííl hl. m. Prahy, Brna, Ostravy, Plznl hl. m. Prahy, Brna, Ostravy, Plzněě a ostatna ostatníích ch 
obcobcíí ČČR:R:
Hl. m. Praha:                         4,2098Hl. m. Praha:                         4,2098
Brno, Ostrava a PlzeBrno, Ostrava a Plzeňň:          2,5273:          2,5273
OstatnOstatníí obce:                        1,0000obce:                        1,0000



VýpoVýpoččet podet podíílu obce na sdlu obce na sdíílených lených 
dandanííchch

2. krok2. krok
Jsou definovJsou definováány intervaly pony intervaly poččtu obyvatel a koeficienty tu obyvatel a koeficienty 
postupných ppostupných přřechodechodůů
ProgresivnProgresivněě klouzavý systklouzavý systéémm

PoPoččet obyvatelet obyvatel KoeficientKoeficient
0 0 -- 300300 1,00001,0000
301 301 –– 5 0005 000 1,06401,0640
5 001 5 001 –– 30 00030 000 1,38721,3872
30 001 30 001 –– a va víícece 1,76291,7629



PPřřííkladklad

MMěěsto sto ČČeskeskáá TTřřebovebováá: 16.533 obyvatel: 16.533 obyvatel

NNáásobek msobek měěsta:sta:
300*1,000                                         =    300,00300*1,000                                         =    300,00
(5000(5000--300)*1,0640                            =  5 000,80300)*1,0640                            =  5 000,80
(16 533 (16 533 –– 5 000)*1,3872                   = 15 998,585 000)*1,3872                   = 15 998,58
Celkem                                            = Celkem                                            = 21 299,3821 299,38



Dopady novDopady novéého RUDho RUD

Pro zmPro zmíírnrněěnníí dopaddopadůů novnovéého RUD ho RUD –– navýnavýššeneníí
podpodíílu na sdlu na sdíílených danlených daníích o 2,5 mld. Kch o 2,5 mld. Kčč na vrb na vrb 
SR v roce 2008SR v roce 2008
Dle výpoDle výpoččttůů mmáá prodproděělat cca 140 obclat cca 140 obcíí (v(vššechna echna 
mměěsta v kategorista v kategoriíích 10 001 ch 10 001 –– 20 000 a 20 001 20 000 a 20 001 ––
30 000)30 000)
NejvNejvěěttšíší dopad dopad –– MMěěsto Olomouc (jedinsto Olomouc (jedinéé mměěsto sto 
v kategorii nad 100 000 obyvatel): v kategorii nad 100 000 obyvatel): -- cca 150 mil. cca 150 mil. 
KKčč



Reforma veReforma veřřejných financejných financíí a obcea obce

2008: se zapo2008: se započčtenteníím 2,5 mld. Km 2,5 mld. Kčč zvýzvýššeneníím m 
podpodíílu na sdlu na sdíílených danlených daníích: + 4,6 mld. Kch: + 4,6 mld. Kčč
2009: 2009: --2,5 mld. K2,5 mld. Kčč
2010: 2010: --7,8 mld. K7,8 mld. Kčč



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

Jan Jan NeckNeckáářř
janjan..neckarneckar@@lawlaw..munimuni..czcz
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