
  

Magistrát města České Budějovice  

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Výše plateb pro obyvatele, o nichž rozhoduje zastupitelstvo  
 

„výše plateb pro obyvatele, o kterých rozhoduje zastupitelstvo. Měly by to být zejména 

1) poplatky za odpad a systém (paušál či podle množství) 

2) poplatky ze psů 

3) platby za vodné a stočné 

4) daň z nemovitosti“ 

 

 

K bodu 1)  

Místní poplatek  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů  je v Českých Budějovicích zaveden od 1.1.2002 v souladu se zákonem č. 565/2000 Sb. o místních poplatcích, 

 ve znění pozdějších předpisů.  

Sazba poplatku pro kalendářní rok 2014 byla stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 4/2013 (dále jen „vyhláška“) a 

činí 680,- Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 vyhlášky č. 1/2012 a je tvořena takto: 

částkou 250,- Kč za osobu a kalendářní rok, a částkou 430,- Kč za osobu a kalendářní rok, která je stanovena na základě 

skutečných nákladů statutárního města České Budějovice předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. Skutečné náklady roku 2012 činily 54.512 tis. Kč a po jejich rozúčto-

vání na 94.571 osob s pobytem na území města ke dni 17. 10. 2013 a 1.939 staveb určených k individuální rekreaci, by-

tů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činily skutečné náklady na osobu 

a kalendářní rok 565,- Kč. Z této částky skutečných nákladů na osobu a kalendářní rok byla do sazby poplatku použita 

částka ve výši 430,- Kč. 

 

Osvobození 

Od poplatku se v daném kalendářním roce v poměrné výši osvobozují fyzické osoby, jež uplatní nárok na osvobození a 

doloží správci poplatku nejpozději ve lhůtě splatnosti 2. splátky poplatku, tj. do 30. listopadu příslušného kalendářního 

roku, že: 

 byly hospitalizované nepřetržitě po dobu delší než tři měsíce v příslušném roce, 

 pobývaly v ústavech sociální péče, v domech s pečovatelskou službou, nebo byly umístěné ve školských zaří-

zeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

 pobývaly v azylových domech déle než jeden měsíc, 

 byly ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby, 

 prokazatelně nepobývaly na území města nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců v příslušném roce,  

 prokazatelně žily v zahraničí po dobu delší než šest měsíců v příslušném roce. 

Poplatníci s pobytem na území města, kteří jsou zároveň vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, ve které není 

hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, jsou osvobozeni od poplatku u této stavby. 

 

K bodu 2):  

Sazba poplatku za psa za kalendářní rok 2014 činí v Českých Budějovicích dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 o 

místních poplatcích (dále jen „vyhláška“): 

a)  v rodinných domech za prvního psa 1.000,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.000,-Kč, 

b) v ostatních případech za prvního psa 1.000,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.500,- Kč 

c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je 

jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož drži-

tele 300,- Kč. 

 

Osvobození 

Od poplatku ze psů je dle vyhlášky osvobozen držitel psa, kterým je: 

 osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle 

zvláštního právního předpisu, 

 osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, 

 osoba provozující útulek zřízen obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, 

 osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 

Od poplatku ze psů je dále osvobozen držitel psa, který: 

 je členem lesní, myslivecké nebo rybářské stráže, 

 je pracovníkem Městské policie české Budějovice nebo Policie ČR a používá psa ke služebním účelům, 

 převzal dotčeného psa z útulku zřízeného městem České Budějovice, a to v roce převzetí a ve dvou následují-

cích kalendářních letech, 
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 je vlastníkem záchranářského psa se speciálním výcvikem, pokud má příslušné osvědčení. 

Zcela osvobozen od poplatku ze psů je držitel psa označeného trvalým způsobem, kterým se rozumí označení psa elek-

tronickým čipem nebo tetováním provedené osobou odborně způsobilou k výkonu této veterinární činnosti podle pří-

slušného právního předpisu, a to za podmínky, že ve vztahu k takovému psovi držitel splnil dle čl. 4 vyhlášky svou 

ohlašovací povinnost. 

 

K bodu 3:  

Cena vodného a stočného na hospodářský rok 2014-2015 ve dvousložkové formě ve složení: 

Pohyblivá složka 

vodné                                     34,54 Kč/m3 bez DPH 

stočné                                    27,67 Kč/m3 bez DPH 

celkem vodné a stočné          62,21 Kč/m3 bez DPH 

pevná složka v závislosti na kapacitě vodoměru: 

    kapacita vodoměru                                     pevná složka 

                                                z vodného             ze stočného         celkem 

                [m3/h]                     [Kč/ks.rok]            [Kč/ks.rok]     [Kč/ks.rok] 

                    2,5                          612,-                         228,-              840,- 

                    6,0                       2 352,-                         797,-           3 149,- 

                  10,0                       5 161,-                      1 655,-           6 816,- 

                  15,0                       9 628,-                      2 956,-         12 584,- 

                  55,0                     71 023,-                    18 950,-         89 973,- 

                  90,0                   151 476,-                    38 322,-       189 798,- 

                150,0                   332 314,-                    79 559,-       411 873,- 

 

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH.  

 

 

Pevná složka stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů 0,87 Kč/m3 bez DPH.  

Ceny vodného a stočného ve dvousložkové podobě jsou shodné pro všechny odběratele a jsou platné od 01.04.2014 do 

31.03.2015,  

 

K bodu 4:  

Koeficient pro výpočet daně z nemovitostí na území města České Budějovice je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 

2/2004 ze dne 20.4.2004, vyhláška je k dispozici ke stažení na stránkách města http://www.c-

budejovice.cz/cz/magistrat/stranky/vyhlasky-a-predpisy.aspx?page=4. 

Korekční koeficient je pro statutární města  zákonem stanoven na 3,5násobek základní sazby daně. Pro jednotlivé části 

obce může obec vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kate-

gorie. 

Základní sazba daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) a ze staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f) zá-

kona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se v Českých Budějovicích dle obecně závaz-

né vyhlášky č. 2/2004 ze dne 20.4.2004 násobí koeficientem: 

2,5 - v k. ú. Kaliště, Třebotovice, Haklovy Dvory a 

3,5 � v ostatních částech města. 

 

Při stanovení výše daně z nemovitostí u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových 

prostorů užívaných na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu jako garáže se sazba daně stanovená v § 11 

odst. 1 písm. c) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, násobí koeficientem 1,5 na 

celém území města. 

Místní koeficient – město může stanovit vyhláškou pro všechny nemovitosti na celém území města jeden místní koefi-

cient ve výši 2, 3, 4 nebo 5, kterým se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků (s výjimkou orné půdy, 

chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů), staveb, samostatných nebytových prostorů a za by-

ty, případně jejich souhrny.  Tento místní koeficient však není v Českých Budějovicích zaveden. 

 

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/stranky/vyhlasky-a-predpisy.aspx?page=4
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