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yÝvot oaŇoyýcl pŘíltttŮ oscí
tlBEREcKÉHo KRAJE

laloslavá syÍovátková

Cileň tohoto článku je Ukéral Ýývoj daňoÚch piiinů Ýybraných obci LibeBckéha kraje' Da ýybB.
niÓh Óbcí byla ,ahnÚta ňésÍa čtyt akes(!' kteé tÝoři Ltberccký kaj. v akese česká Lipa to je
11 nésl, v okrese Jablanec nad Nisou ? něsl, v aklesech Libelec a senily 9 měsl' výaj daňG
Ýých piijfrú obci ie sledÓýáh za obdabi 2oo1 2oo3. Daňové piiiny obci v če'ké rcpublice jsau

kiich neiÚznannějšin ,díaj.ň linancovári. ŤÝÓii ie dahě z píijfrŮ' dahé ze zboŽi a služeb. nistni
a splávní paplatky a najetkové daně' č!ánek se zabývá ýýaiem dani z přijnů' dani ze zboži a slu'
žeb a aje|kaÚch dani' nebať se jedná a daňÓvé přiifrr' z iejichž hfubého Ýlnosu obcin Piisluší,
ňa 2ák1adé ýyh!ášk, MinislerstÝa íinakci české republiky, stanovené prccento' kleé ie ÓdvÓzéha

z padil! počt, obyvalel dané Óbcé ňa počlu obyyalel upraýehéhÓ Piepočitacin kaeÍÉienteň padle
velikÓŠthi kategÓí i e Óbce'

Kličová sloýai ý|brahá Óbe.' daňavé ptíifry' hlubý Úhas Úlučné dané sdilené dané a hÓlivačňi
daně, přépÓčitAci kÓeíicienÍ' hÓsPodářsky slabé oblasti' ahalý2a nahéwoýacj schopnasti, podíl

í. Úvod
Řešilelský lým složený ze Žástupcú Hospodář

ské íákulty Ťechnické un VeÍzily v Liberciá ARR.
Age^luÍyleq onálniho rÓ2vÓje spol.5 r o' L b€lec
se zabývá od rcku 2oo4 pÍoiektem Minislerslva
p.o mislni lozvoj č' WB1304'Řegenelace
n€pilmys ových dep muiicích zóÓ iako součást
stÍategie regionálniho lozvoj3''' Jédnou z placina
řešeniprojeklu byLa' ňmo ]iné, ilvÓÍba ánalýzy
územni sámÓsplá,,.y' i€iiňž ci]eň byo zabezpeěil
podkady pÍo vi,lvÓř€ni dalábáze o nepdmys.
lových depímui'cich zónách Ž pohedu územni

oúleŽilou skuteónosli bylo zrišěni' v iákém
poÍtloliu a v ]áké Výši měla úzémni samosprává
v Lbereckén kÍai] k dspozjci íinančni zdřo]e
a ]aké Miry né]vicé PÚsobi]y nájejch výš '

2. Daňové příimy obcÍ
&Ždá obec pni na zák]adě zákona o obcich,

9Le idálšich zv|ášldich zákonú, úkoly, kl€Íé ryPlý
Váji z jéji samoslátné nebo i pienesené púsobno9_

ti' zajštbváni těchlo úkoLú ryžaduje zábezp€ěeni
l nancováni ó nnosti ob6e' Nejvělšim] přijmy oboi
jsou zprávidlá daňové přijmy'

oáňové přimy předďáVuii ]eden z ňeivknaň
néišich zdloiú při]mů obci a do Ždačoé mny
ovivňu]i jéjich'ináněii stab|ilu' PředsIavovaly
a piedslavuji zhÍuba poovin! relkÓVých při]mů

obci' Nazák adě zákona o ÍozPočlovém u.čeniVÍ
nÓsu někl€rých danise č]enidaňové pii]my obci
na sdiené, vý Učné amotiváčnidaně'

2.1 sdílené daně
U sdilených dani se o daňoÚ Ýýnos obce dé1i

sjinýňičlánky Íozpoělové souslavy např' 9 ka]i'
Poobce sdiené dáiě předslaÝuji n€jvyšš i Ó bjem

sdil€né daňové piilmy obci lvoti podily na těch
lo ce losláh ě VybÍaných danich:
. daňzpti]múí zických oso b ze záVis lé ě nnosti'
. daň z piijmú'zckých osob saňoslahě výdě

. daň z ptijmú lyziČkých osob Vybkáná srážkov,

. daň z při]mŮ PtáVnických osob' pokud nelsou
poplahikem samy obce,

. daň z přidané hodnolý

Plo rck 2oo5 zákon Ó stálnid lozpočlu počitá
s daňovým] přirmy V hodnolě 50o m]d' Kč (viz
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Íab' 1: Po.l d.i1oýých piíjnn pilp.dali.ich n. ob@ v rocé 2005 (Y fuld, Kč)

l(o.'icl.lú v.likoínit.l.lodo obci

lab, 2: PléPoči|..i ho.liclanl podté wlth.šhi haí eÓ a ob..
ob.. ! počl. obyval.l od - do
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o'ň . ptÚmú 

'yzi.ký.h 
ó9b

ybm &Á Ž el!íú z ke |áld'th 

'rcsúdaň , Pil]ňí íy:iclyď 6ob , pdi k'á|
daň : pii n! ít.ckých osob ze :álisld čhnod

sá' V Íoc€ 20o] mU.hybělo do zařazenido 11'

ka1eqor e 4 298 obylate. v Íoce 2002 5 o10 oby.
valel' v loce 2oo3 jž 5 l23 av roce 2004lo by
5 a3o obyvale]' Česká Lipá svým počl€m oby!ďel
pátii do 9' kálégÓlie' K ]ejimu 2ařazeni do lyšši
10 kalegoievoce 2oo] scházelo 789ob}válel,
v roce 2002 963 obyváte]. ý .oce 2003 1 160
oby!áte á v toce 2004 ] 225 obtlalel' Nejňén
šim Ókrésnim měslém jsoÚ semly kleÍé palřido
6' kategořie. Jeho zařazenido z kaiegoÍiev Íoce
20ol scháreo 660 obyvate, v Óce 2002145
obPate], V.oce 2003 96l obyváte áVro.é2004

2.3 sdílené daně vyb.aných měst
Libergckého k.aje

Kjesa]ici počet obyvále neuĎožňuje vybraným
ňěstúm Libereckého kraje ziskát v}dŠi koe'cenl
pi pielozdělováni sdilených dani' Plo Lbercc
to pře&tavu]e nžši koelcént o 0,1906' pro
Jabonec nad Nisou o 00345, p.o Ceskou Lipu
o 0'0693 a plÓ semi y o 0'0a66.

sdi]ené daně v lelecb 2001 . 2003 U rybB-
ných měst Libérockého kraie podle iednollivých
okÍe6ú jsou uvedeny V Tab. 5 Tabulka v lélo
podobě debyla dosud publikÓVána. -lako podkiad
pÍo jeji zpÍácováni bylo čepáno ze Závěleěných
úč1ú jednol]Ňých rybraných íěst Lbereckého
legonu Ve zkoumaných l€l€ch' součlov-A údajé
uvedené v ubulce za iednollivé okřesý umožňuji

obce se na .elostátnich Výnosech uvedených
dáÓi podi]eji 20,59%, piičemž kaŽdé édnollVé
obci z Uved€né proc€nhi čá6ti Připadá čáslka
slanovéná na 2ák adě koeíicienlu velikoslni káe'

Vývoj daňových piijmú pievedéných obcim
V €léch 2001 .2003 je uvéden VŤab 3' Vlěchlo
elech došlo k iá.ús1u podiu, kleÚ byiobcim přé.
rozdé en z celosláhich daňovýchvýnosú'

2.2 Počet obyvatel Liber€ckého
k.aje

Libere.tý k.ajpatři mezikÍái€ s ni'ěim Počtém
obyváiél' Tvoři ho 4 okÍesy 6 

'16 
obcéňi' staiut

měsla ziskalo 36 měsl' V okrese Čéská Lipá lo
]e 11 měs1'vokrese Jablonec nad Nisou 7 mě.t,
V oklés€ch LbéÍ€c a semiy 9 měsl 20 měst se
pohybu]ev5' katégoÍjitj' 1 501 5 o0o ob}vate.
Pode souča6né |egislativy li' zákoná ě' 123/
2o0osb'' o obcich V plalnémŽněniby 12 z téch.
to 20 měst nemohlo ziskal sialul měslá' nebol ňá
počet obyvalel n Žši nož 3 000'

Nejv'šši počel obyvalel má kÉjské slatulárni
měslo Lib€rcc,llsé palii d. ]1' káiego s' Počét

]eho ob'{ale od Íoku 2001 Gak neuďále klesá.
K ]ehÓzáiazenido l2. káléqorie lak v 

'oce 
2oo1

chybělo 92 obytáte, v rocé 2002jž2324'ý rc.
ce 2oo3 2 231 a V roce 2004 2 601 ob'aal€l'
ok.€sni město ]abonec nad Nisou je zahrnulo
do 10' kát€gor€ a ij6ho počel každoročně kl€.

Íab. 3: PÓdil obci n2 daňoýýď pllrňe.h v l.l.ch 2oo1 . 2003 (ý ňlrr' xč)

oaň 2 piijhn plávn |. kýcn o$b
Y bn: dď . eřirňú pÍÁm ďilh osb
daň Ž ďÍňJ pl&i *ý.b 6ob de é obceň] a kÉji

spÍiYni p.lialky' hí3rni po.lalký 
' oíahi l 5'4



Í.b. 4 Poč.t .bw.l6l ňéd LlboE.kého kl . v 1.t6.h 2001 - 2001
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obl. 1! vývoi počlu obyýátol Ókl.uich Běst v Llbéreckén k6jl ý toté.h 2oo1 - 2oo1
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.ych lo u o lienlaci při s@vn áváni pře Íozd ě lová nýc h

calo6lálnich výnosů v L b€rgckéň @gionu, vj.ho
ělyiech ok@sech á 36 měsléch'

Néjvyšši sdiléné daně V. Vyb.aných m&iech Li.
b€léckého kraje V el€ch 2oo1_2oo3 byLy pióvó.
deny něs|úň v libor..kén okÍese 3 1000 580
lis' Kč, v ok.€sě Č.3ká Ljp. 1 6a? l38 lis. Kč,
v ore* Jablonec nad NBoÚ r 577 975 tis. Xé
a íejme.ší podil zigkálá měsre v okrese sémily
823 oo2li.' kó' (Viz' Íáb' 6)

2.4 výlučné daně
]gou dáné, jéji.hž výnog plyn€ výhtádně do

obecnich rozpočl!' Palli mezi ně
. daň z přijnú p.ávnických o$b' kdyje poplál

Podle zákoná č' 338/1902 sb'' o dán z ie.
movitosli v plálném zněni uplavuie zákon dáň
z pozsmkú á dáň zé 9Iav6b. Podlo zákoná mŮŽ.
obéc ovlivnil výšilélo d.ně' lj' upláVil projednol.
livé čá.li Óbce obe.ně.áÝdnou !,yhláškou (oeli
ci.nl' kléý je pro íistanown' oaň 2 ňéňovilosli
pied$avuje pro ob.cni.ozp.alY nejnižša dáňďé

N6iýyšší daň z nenďiI]6tí v LibeÉckén k.ati Ži9
lGlo oklesni méslo LiběFc, ná jéhož kálaslru by'o
vyb.áno v lelech 2oo1 _ 2oo3 a9 957 tis' Kč' Jable
n.c nad Ni6ou36 694Ii. Kč a Č€ská Lipa 31 593
lis' Kč' V okřese semily byla Vybrána nejq/šši daň
u nemovitosli ý Ťundě ve 

'ši 
16 110 lis.Kč'

2.5 Motivační daně

. daň z piÍmr] iyzických ósÓbze závislé činnÓgli

. daň Ž přimúíyzických 6ob z podnikáni.30%

K posilenl dáňoich piijňú obci je zaved€n
lá' .mol%čnl PÍv.k' . . c€llového objemu daně
z přijmú ryzických @ob .ó ,áv slé č]nnoíi dÓslAvaji
obc6 navic 1'5 %' Ro2dólgnitohoto podilu]. PG
váděno podle počlu z.ňagIíanců, kl€ii maji mislo
vý'on! pláe v obci' obcim přisluši 30% inosu
. d6ně z pňjmú lyzických 6ob a $ňoíatné výdA
léčné ěinnodi podlé lN.|aho Mlišlě podnik !el|''

Moliwénid.ně nepřodstaÝuji pÍoobce pod$al.
né daňoÉ přijmý Pro rot 2oo5je plánováno' žé
bude rybéioá pi.v.déňo obcim 7'a mld' Kč na
dáni z Přijmú lyzických o.ob z podnikáni _ 30%
mol ýác. Óbci á na dan Ž P'ilňů íyzckých o.ob
.ozáVislé čjnnosl .1,5% mol]Vace tj' 1'7 mld' Kč

3. Anal'ýza hospodaření
Finančni analýza vlblaných ňésl v Libeéckéň

kráji ryUživá Pb zkolmáni pii]mŮ soustaýu po.
mělových ukazaléll], kl9lá pokýá člyři zákadnl
oblagll hospodářeni. bě'ný rÓzpoóel (ap!álový
íozpoče|, zad!uženi a ňanévíovaci schopňosl'

3.í Analýza běžného tozpoč1u
v Íám.i {éto analýz' .e zkoumá podil daňo

vých a nedaňoÚch piíňŮ . podil neiNésIičnich
dóláci ná běžných piijm.ch ob€cniho ÍozpočIu'
Významnosl daňových přijmú plÓ běžný rÓzpÓčel
měři ukázal€l Podil daňových přijm!' V l9lech
2001 . 2004 se pohybovala ]ého ýýše Ý Libe/eo
kém kaji kolem 60 % Ně[teíá z !,ybraných něs|
Libé.éckého k..ie j. zaiázéňa do uv' hospodátky
slabých oblasli' U Iěchlo m&l IVoři daňoÝé přijmy
podslal.ou část iejich ptiiňÚ, Fk je Uvedeno

ukazarel "Podil ned.ňových při]mů" měli
!ýznamnost vlaslnich ňedaňových přijmú pro
běžný rozpoěet a v Libeleckém kaii v letech
2oo1 .2004 tvoii]U Vélšiny Vyb.aných měst 15 %'

Í.b' 6: D.ň 2 naňďhos ý. ňě3'ócň Llb.Lď.a,ho 
'<ralo 

ý latcch 2001 . 20q! Q & Ké)



f.b. r: PÓdil d'ňavý.h piijnÚ w ňěd..h ho.podáí'ky 
'l.bý.h 

Óbl..1í Llb.re.kého ldb
l lď6.ň 2oo1 .2001(v ý)

Ukdalol Podil neinÝBl'čnich do|a.i měli Úznam.
noď neinvesIičnich dolaci pÍo běžný @poéol
a u vyb.aných mě6l byLv l.lech 2o0l _ 2oo4 v.
výši čNňiny jej oh bě'ných přijfr ú.

3.2 Analýza kapitálového rc.poau
Analý.a 3Ó z.bývá zkoumánim podilu piijmú

z podele ňaietku a podilu inw.l]čni.h dolácina
v€likogti přiinú ob€cnich íozpoólú' Podil píoda.
ného maj9lk! jé ukeal€l' kleď néti výz.áfrnost
přijmú z píod.jé dlolhodobého majéllu PÍo ká.

zíq Ýýý.ta: ! b.cqso íre

P itáloi roz Poč6l obc.' Vé vyblaných měsléch Li'
be.eclého kía'e dosahuji zh.!bá poloviny všéch
kápilálových přijdú ňěsiá' Podil inýe6lčnich
dola.i]eukazáre,kl.ryměřlýnamnoslinvestió'
nich dolácipo kapilálový rczPrč€l. Ve Vyblaných
mě9lech Libóreckého kl.je lvoti zhruba |řelinu

iéiich kápiiáloich přiimú-

3.3 Analýza manévrovací schopnosti
V áúcl .nalýzy maňéVr@aci schopno.li je

posuŽováňa vý2namnosl Fdnollivých přijrú pro



Íozpoěel rybraných měsl' ukazáie 'závislÓsl na
danich' měři významnosl daňových přijmú pÍo
Íozpočel obce' V LibeÍeckém krái] lvoři ltlo při.
jňy zhruba polovinu všech piiimů obci' závis]ost
ná daňoý.h pii]mech rybraných měsi Liberecké.
ho křaje v lel€ch 2oo1 .2oo4 je uvedena v Íab' 7

ukazate] 
''závis 

osl na dolácich' něřivý2naň.
nostdoláčnich piijmů pro rozpoóotobc€' V Libe.
íeckém křajitvoři1}'1o pŽiimy zhřuba 3c% všech
přijmú' ukazalel 

',záV 
slos1 na prcdeji má]erlť

měři Významnosl pÝiJmú z prÓd€je dlolhodobého
majetku přo roŽpočet obci. Týo přijňy lvoři 6%
všech piiiňú vyblaíých ňésl Libereckého kraje

NéJvyéši podil daňďých Pii]mú na přijmech
ob.e zisko ňěsto zandov' Ý jehož připadě
ý roce 2001 Noři tenlo podil 8l% a v locé

zálél
V Liberéokém kra]i v pÍúběhu el 2oo] . 2oo3

doŠlo k nárús1u podilu sdilených' vý uěných iňo.
lVačnich dani z celoslá1niho daňového ýnosu'
Ťenlo pliznivý lÍend nebyl zpúsob6n Žýýšenim
poětu obyvatel a liň k přesunu \,ybraných Úěst
do vyšši kaiegorie u sdilených dani ale aýšenim
celo6látnihÓ inkasa dáňových Přijmú. Výnosy
z daňových přjjňú maji možnosl V dalšich ]etech

vyblaná frěsla ovlivňovál u vy]učných daÓi a lo
předevšim u dá^ě z Óemovitosl, kde múže obec
Uprav t plo ]ednotlivé éáŠl obce obécné záva.
.oU VyhláškoU koéíicient' kle.ý je plo n slanoven
Koelicienl ňůžé Žvýšil nebo laké 5nižit' V /ámci
molvač^i daně mohou v}braná měsla 91vářel
podminky pÍo podn]katelsté subjeky, a]e i obr
vale]e a 2pětně pak ziskat vělši objem sdilené
daně z přijmú ýických osob 2e 2áv slé éinnosli
i z podnikáni. Análýzy běŽného Íozpo&u a anaýzy
manévlovaci schopnos1i ve ýybraných měslech
L bereckého káj€ jásné ukázaly 2áv slost uvéde.
ných ňěst na daňových přirmech'

11] zákoí č 243l2o0o sb., o rozpoé1oýém ur
čeniVýnosú něherých dani územnim sámospráv.
ným c€lkům a někteďm slátnim iondúm (ŽákÓn

o rÓŽpoělovém utčéni dáni)' v€ znénj pozdě]šich

Í2l Vyh]áškač 460/2002 sb
13] zákon č' 123/2000 sb' o Óbcich (obecni

14] zákoň ě' 218/2000 sb., o lozpočlúch
pravdle.h a o Žměně někl€rýcb soÚVisé]icich
.ákon tozpočlová pÍavidla) Ve zněni pozdělši.h

Í5l zákonč'338/1992sb,odanizneňovilos1i

161 hl1p| //cds'mlclc4dánPrl]myldanové-pÍi-

l7] Kíalský úřad Libereckého kráje.záVěGčné
účly měsl Libeléckého klaje

{8l Aiiánce ořganizačnich a ekonoňických
poladcú REs PER|ŤA coNsULTlNG, odbor.á
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DEVELoPMENŤ oF ÍAx l[colflEs oF irUN'clPÁLlÍlEs lll Í'E llBEPEc PEGlo^l

laroslava sylovátková

The aih ol the e^iclé is to inlrcdu@ tlend in tax incoŤes oí 
'e]ected 

ftuhbipalli$ o{ the
l ibelec reg!Ón' lF 3 g,olp ol s9l6cléd nunic'pálil'és lhé.s darc hcludsd lo\hs ěnd cihé9 al 4
disřlcls..éan.g lho L'be/éc.églo. ln thé diskď cestá L'p.' l|e.e were chosen íí lowns' ;.
the dislrbt Jab]ohec nad Nj@u 7 tow^. ahd in th. diďricl Lib.lec and s.ňÚ 9 tÓwns aid citiés.
Ťhe d.v.IoPneh| i^ la ih@nés oí nÚ.ic'Pál'l'és is a.alysed in y.aB 2001 - 2oo4' Ťd in@he6
oÍ frunicipalities in lhé czéch Republic aíe ane oÍ lhé ňÓst inPodant so!rces fol then fiaencing,
Ťhéy arc Ólealed frcn iacaňe tďés, lax9s oÍ goadé and selvic.s, locel ehd adninisk'livg léos and
prcpel1y |ses' Ťhe al1icla íacvs.s oh progres' oí in.one Ídes' tdes frcfr goods and sarýices
and píoPéÚ tdés' *'l1ich ac tdes ýhere tal each frÚic'pa]lly is calculaLd a givú peíc.htege
hon lhei grcss beňéÍils' Ihis perc.ntágé is derjv.d írcn . sfulo oí Population of giýea nunici.
pélily on lhe aÚnbel al inhabnants converted by the coefiicienl according to lhé sizé c'lagory Óí
the nunicipaliry' Because ot this s$tad oí allacatiÓn Óí ihcoňg td based oh a caÍegoisation af
nuhbipeliti.s tlBré cea be the li^ahcial situalan 

'i?niÍbant]y 
inÍl!éňced by lhe naturál d.ďéase

ol nunbal Ól iahabil.nb-A.@ftling tÓ the iaw ebout budgelalf detefriaalbn ol benelis ot sohe
taxes théle are the tď incofues oÍ ňpnicipalili.s dividéd tÓ éxcllsive Ides' sheled tďes a notive
ling laÉs, Ac@ldihg ta this categoisation there arc hade lablés in lhis adicl. ÍÓl a Íolloýý.d p6
riod' Td ihcones ol ňuni.ipalilies cr.ala incohsiderab|e pérc.ntage of total incafres ia e budget
oí 9él.c,éC! nuhiciPelitias oÍ Libele. Ggion. sone ol these loús were ih lha pesl includgd in

@nofrica y week aréas ot lhe Lib.r@ region'

Kéy woLt': selected frunicipalilý ld inconés, gross bénérils' éfclusire l.t6s' sha/ed iď'B a no.
nÝaling tax6' ra,e Íor .o^velsion' aco^ohically weak areas, aĎalysis Óí ňánoéúwabilily, sherc oÍ


