
Důvodová zpráva

Odbor ekonomiky obdržel podnět Místního výboru Henčlov ze dne 4.5.2015 na snížení koeficientů u 
„domovní daně“ pro občany bydlící na Výmyslově, a to na 1,0 (jedná se  velikostní koeficient pro 
stanovení daně ze stavebních pozemků a koeficient pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky určené 
k bydlení).

Daň z nemovitých věcí je přímou daní majetkového typu a její výnos je v plné výši příjmem obce. 
Výnos lze regulovat v rozsahu zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí) obecně závaznou vyhláškou níže 
uvedenými koeficienty:

a) koeficient dle § 6 odst. 4 písm. b) - velikostní koeficient pro stanovení daně ze stavebních 
pozemků. Koeficient je odstupňován podle velikosti obce od hodnoty 1,0 do hodnoty 4,5. 
Obec ale může vyhláškou tento koeficient pro jednotlivé části obce upravit, a to buď o jednu 
kategorii nahoru, nebo až o tři kategorie směrem dolů podle členění koeficientů dle                 
§ 6 odst. 4 písm. a). Pro statutární města je stanoven koeficient ve výši 3,5. Statutární 
město Přerov využívá zákonné možnosti dané tímto ustanovením a sazbu koeficientu 
diferencuje dle jednotlivých lokalit. V této souvislosti je nutno podotknout, že zákon o dani 
z nemovitých věcí nestanoví pro zvýšení či snížení koeficientu žádná „obsahová kritéria“, na 
jejichž základě by obec musela „vybírat“ své konkrétní části ke zvýšení či snížení 
koeficientu. Toto rozhodnutí je tudíž dáno plně na jejím uvážení, takže obec může změnit 
koeficient pro všechny své části, a to dokonce shodným způsobem, jako je tomu např. 
v Olomouci, kde je na celém území města sazba sjednocena a činí 3,5.

b) koeficient dle § 11 odst. 3 písm. a) – velikostní koeficient pro zdanitelné stavby                       
a zdanitelné jednotky určené k bydlení (budova obytného domu, budova tvořící 
příslušenství budovy obytného domu, byt a ostatní jednotka). Stejně jako koeficient pro 
stanovení daně ze stavebních pozemků je odstupňován podle velikosti obce, která ho může 
ještě upravit. Sazba koeficientu je rovněž na území města Přerova diferenciována dle 
jednotlivých lokalit a je totožná s předchozím koeficientem. 

c) koeficient dle § 11 odst. 3 písm. b) – koeficient pro vybrané druhy staveb (budovy pro 
rodinnou rekreaci, garáže vystavěné odděleně od obytných domů a jednotek, stavby či 
jednotky sloužící pro podnikatelskou činnost), který může obec stanovit ve výši 1,5 
výhradně na celém území. Nelze tak stanovit koeficient pouze pro část obce. Zákon o dani 
z nemovitých věcí ale umožňuje, aby změna koeficientu byla provedena pouze u určitého 
druhu staveb.  Na území města Přerova je ve stávající i navrhované vyhlášce koeficient 
stanoven pro všechny druhy staveb.

d) místní koeficient dle § 12. Od roku 2009 může obec stanovit v obci místní koeficient, který 
může mít hodnotu 2, 3, 4 nebo 5. Týká se všech nemovitých věcí  na celém území obce,               
tj. nikoliv pouze pro vybrané nemovitosti nebo části obce. Výjimku tvoří pozemky uvedené 
v § 5 odst. 1, tj. pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých 
lesních porostů, na které se místní koeficient nevztahuje. 

Místní koeficient má motivovat obce k získání dalších vlastních zdrojů financování. Místní 
koeficient má zaveden např. Havířov, Litovel, Jeseník, Vsetín, Lipník nad Bečvou, Znojmo, 
Hradec Králové, Chomutov, Pardubice.  

V současné době je výše koeficientů, kterými se násobí základní sazba daně z nemovitých věcí na 
území statutárního města Přerova, stanovena v Obecně závazné vyhlášce č. 4/2012, o stanovení 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (dále jen „OZV č. 4/2012“), kterou vydalo Zastupitelstvo 
města Přerova dne 10.9.2012 s účinností od 1.1.2013.



Stanovení koeficientů ze stavebních pozemků a pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky 
určené k bydlení v jednotlivých místních částech

Přestože Místní výbor Henčlov navrhoval snížení koeficientů v lokalitě Výmyslov na 1,00, nelze dle 
zákona o dani z nemovitých věcí koeficient v této výši stanovit.  Nejnižší hodnota může činit 1,6 
vzhledem k výši koeficientu určené pro statutární města. 

Zavedenou osvědčenou praxí v souvislosti s přípravou návrhu předmětné obecně závazné vyhlášky je 
potvrzení, či přehodnocení stávajících koeficientů v jednotlivých místních částech s ohledem na 
změny, které zde nastaly od posledního hodnocení. Za tímto účelem se proto koná jednání za účasti 
dotčených vedoucích odborů magistrátu, tajemníka  a zástupců vedení města. Letos se konalo dne 
16.6.2015 a jeho účastníci se shodli v názoru, že kvalita bydlení v místních částech se přiblížila 
kvalitě bydlení v Přerově I – Městě, kde je stanoven koeficient ve výši 3,5. Navrhli proto:

a) zvýšení koeficientů na 3,5 v Přerově III – Lověšicích, Přerově IV – Kozlovicích,              
Přerově V – Dluhonicích a v Přerově VIII – Henčlově, vyjma lokality Výmyslov, 

b) zachování stávajících  koeficientů ve výši 2,5 v Přerově VII – Čekyni, Přerově IX –
Lýskách a v Přerově XIII – Penčicích, neboť zde není zavedena kanalizace se zaústěním na 
čistírnu odpadních vod (ta stávající je zastaralá, neodpovídá současným normám),

c) stanovení koeficientů ve výši 2,0 pro lokalitu Výmyslov.

Jestliže tedy v letošním roce vlastník rodinného domu o podlahové ploše 100 m2 a 1 nadzemním 
podlaží v Kozlovicích zaplatil daň z této nemovitosti ve výši 688,- Kč, tak v případě zvýšení 
koeficientu na 3,5, zaplatil by v příštím roce 963,- Kč, tj. o 275,- Kč více. V případě bytu o rozloze             
75 m2  a nadzemním podlaží by to bylo 641,- Kč místo 458,- Kč, tj. o 183,- Kč více. 

Vzhledem k tomu, že od doby vydání OZV č. 4/2012 došlo v důsledku novelizace zákona o dani            
z nemovitých věcí ke změně některých pojmů, které jsou uváděny v obecně závazné vyhlášce  (např. 
daň z nemovitosti byla nahrazena daní z nemovitých věcí), je navržena vyhláška nová. Její součástí je 
příloha, v níž je vymezena lokalita Výmyslov v grafickém vyjádření a příloha, která obsahuje výčet 
jednotlivých parcelních čísel pozemků v této lokalitě.  

Návrh obecně závazné vyhlášky uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy obsahuje oproti  
stávající OZV č. 4/2012 tyto změny:

a) mění se výše koeficientů ze stavebních pozemků a pro zdanitelné stavby a zdanitelné 
jednotky určené k bydlení v některých místních částech,

b) místní část Přerov VIII - Henčlov se rozděluje na dvě části z důvodu samostatných 
koeficientů pro lokalitu Výmyslov, viz. tabulka:

Místní část Počet
obyvatel

k 1.1.2015

Podíl na
celk. příjmu za 

rok 2014
(v %)

Stávající
koeficient

Nový koeficient 
od r. 2016 

Přerov I – Město 34 144 75,77 3,5 3,5

Přerov II – Předmostí 4 404 5,86 3,5 3,5

Přerov III – Lověšice 542 2,67 2,5 3,5

Přerov IV – Kozlovice 615 1,27 2,5 3,5



Přerov V – Dluhonice 375 1,47 2,0 3,5

Přerov VI – Újezdec 785 3,42 3,5 3,5

Přerov VII – Čekyně 703 1,59 2,5 2,5

Přerov VIII – Henčlov: 
lokalita Výmyslov 99 2,0
Přerov VIII – Henčlov:  
ostatní 461 1,63 2,5 3,5

Přerov IX – Lýsky 200 0,92 2,5 2,5

Přerov X – Popovice 220 0,81 3,5 3,5

Přerov XI – Vinary 753 1,36 3,5 3,5

Přerov XII – Žeravice 565 1,74 3,5 3,5

Přerov XIII – Penčice 282 1,49 2,5 2,5

CELKEM 44 148 100,00

Navržená změna koeficientů ve výše uvedených místních částech nebude mít výrazný vliv na 
celkovou výši příjmů této daně vzhledem k výši jejich podílu (viz. údaj v tabulce). Ovlivnilo by ji až 
zavedení místního koeficientu, což v současné době navrhováno není. 

Návrh obecně závazné vyhlášky včetně informací k dani z nemovitých věcí byl dne 16.7.2015 zaslán 
všem předsedům místních výborů na vědomí včetně možnosti sdělení případných připomínek do 
termínu 8.8.2015.  K návrhu se vyjádřil předseda místního výboru Újezdec, který připomínky 
nevznesl a dále předseda Místního výboru Dluhonic a předsedkyně Místního výboru Kozlovic, kteří 
vyjádřili svůj nesouhlas s navýšením koeficientů a požadují zachování jejich stávající výše,                     
tzn. v Přerově IV – Kozlovicích ve výši 2,5 a v Přerově V – Dluhonicích ve výši 2. Z tohoto důvodu 
byl Odborem ekonomiky předložen na 23. schůzi Rady města Přerova, která se konala dne 20.8.2015, 
návrh obecně závazné vyhlášky ve dvou variantách, přičemž v jedné z těchto variant byly připomínky 
obou místních částí zohledněny. Tato varianta nebyla Radou města Přerova doporučena. 

Dne 23.7.2015 byl návrh nové obecně závazné vyhlášky zaslán na Ministerstvo vnitra ČR za účelem 
posouzení zákonnosti. Dne 3.8.2015 jsme obdrželi vyjádření,  včetně právního rozboru, že návrh je            
v souladu se zákonem.

Obecně závazná vyhláška může být změněna pouze jinou obecně závaznou vyhláškou. Dle                  
§ 16a zákona o dani z nemovitých věcí musí obecně závazná vyhláška nabýt platnosti nejpozději do
1. října předchozího zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího 
zdaňovacího období. Z důvodu dodržení těchto termínů je nyní předložen k projednání 
Zastupitelstvu města Přerova tento návrh. 

Přílohy: 
 Obecně závazná vyhláška č…./2015, o stanovení koeficientu při výpočet daně z nemovitých 

věcí  – Příloha č. 1

 Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 


