Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Místní poplatky a příjmy z nich plynoucí

1)
2)
3)
4)
5)

které místní poplatky statutární město České Budějovice zavedlo
aktuální výše sazeb jednotlivých místních poplatků + koeficienty daně z nemovitých věcí
celkové příjmy z jednotlivých místních poplatků a daně z nemovitých věcí za rok 2015 a 2016
výše celkových příjmů rozpočtu Statutárního města České Budějovice za rok 2015 a 2016
zdali jsou plánované nějaké změny v oblasti místních poplatků a daně z nemovitých věcí

K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje, že
ad 1)

Statutární město České Budějovice má na svém území zavedené tyto místní poplatky:


za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů - dále jen „poplatek za komunální odpad“ (sazba poplatku činí
680 Kč/fyzickou osobu/kalendářní rok)



ze psů (sazba poplatku činí: za prvního psa 1.000 Kč/kalendářní rok, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele žijícího v rodinném domě 1.000 Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele v ostatních případech 1.500 Kč. Za prvního psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba 200 Kč/kalendářní rok, za druhého a
každého dalšího psa téhož držitele činí sazba 300 Kč)



za lázeňský nebo rekreační pobyt (sazba poplatku činí 15 Kč/osobu/každý i započatý den pobytu,
není-li tento dnem příchodu)



za užívání veřejného prostranství (sazba poplatku činí za každý i započatý m2 užívaného
veřejného prostranství a každý i započatý den 20 Kč)



ze vstupného (sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného diskoték a 10 %
z úhrnné částky vybraného vstupného výstav)



z ubytovací kapacity (sazba poplatku činí 4 Kč/každé využité lůžko a den).

Podrobné informace o jednotlivých poplatcích, jejich vzniku a zániku, jejich sazbách, splatnosti a
osvobozeních, jsou uvedené v obecně závazných vyhláškách statutárního města České Budějovice č.3/2013,
o místních poplatcích, a č. 4/2015, o poplatku za komunální odpad.
ad 2) Výše koeficientů daně z nemovitých věcí je obsažena v obecně závazné vyhlášce statutárního města
České Budějovice č. 2/2004, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území města
České Budějovice, přičemž:


Korekční koeficient pro stanovení výsledné daňové povinnosti pro stavební pozemky, obytné
domy, ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům, byty a ostatní nebytové prostory,
je pro statutární město České Budějovice stanoven § 6 odst. 4 a § 11 odst. zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitých věcí (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), podle kategorie obce
dané její velikostí počtem obyvatel ve výši 3,5.
Pro katastrální území Kaliště, Třebotovice a Haklovy Dvory uplatňuje statutární město
pro stanovení výsledné daňové povinnosti u výše uvedených nemovitostí snížený koeficient ve
výši 2,5.



Koeficient podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí ve výši 1,5 zavedlo
statutární město pouze u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných
nebytových prostorů užívaných na základě rozhodnutí stavebního úřadu jako garáže.
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ad 3)

Místní koeficient dle § 12 zákona o dani z nemovitých věcí, kterým lze zvýšit sazbu daně u všech
nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních
porostů, není na území statutárního města zaveden.

Příjmy z jednotlivých místních poplatků v tis. Kč za rok 2015 a 2016:

poplatek za komunální odpad
poplatek ze psů
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity

2015
63327,01
1.177,26
1640,71
161,7
1216,83
1369,26

2016
61.838,94
991,46
1.297,98
186,7
1.253,34
1.384,23

Příjem z daně z nemovitých věcí:
za rok 2015 ……………………………. 61.322,88 tis. Kč
za rok 2016 ……………………………. 61.990,66 tis. Kč
ad 4)

Výše celkových příjmů (skutečnost) statutárního města České Budějovice:
za rok 2015 ……………………………. 2.026.430,87 tis. Kč
za rok 2016 …………………………… 1.945.009,34 tis. Kč

ad 5)

V oblasti místních poplatků a daně z nemovitých věcí nejsou ze strany statutárního města České
Budějovice aktuálně plánovány žádné změny.

