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M A G I S T R Á T  M Ě S T A   L I B E R E C 
Odbor ekonomiky 

nám. Dr.  E. Beneše 1, 460  59  Liberec 1 

 
Žadatel: 

  
 

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka V Liberci dne 

                      23.2.2017 KTKI/JM SZ CJ MML 042995/17/2 Ing. Hana Hrbková/225 6. 3. 2017 

 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
K Vaší žádosti ze dne 23.2.2017 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o informacích“), v níž žádáte o: 

1) seznam místních poplatků zavedených statutárním městem Liberec,  
2) aktuální výši sazeb jednotlivých místních poplatků + koeficienty daně z nemovitých věcí,  
3) celkové příjmy z jednotlivých místních poplatků a daně z nemovitých věcí za rok 2015 a 2016, 
4) výši celkových příjmů rozpočtu statutárního města Liberec za rok 2015 a 2016,  
5) zdali jsou plánovány nějaké změny v oblasti místních poplatků a daně z nemovitých věcí, 

sdělujeme následující údaje: 
 

Ad 1) Statutární město Liberec má zavedeny tyto místní poplatky: 

a) místní poplatek ze psů (viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 6/2010 ve 
znění zahrnujícím změny provedené obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011 
http://docs.liberec.cz/Odb_OE/Odd_OEPP/VYHL1006poplatek%20ze%20ps%C5%AF.pdf ) 

b) místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pohyb (viz Obecně závazná vyhláška statutárního 
města Liberec č. 7/2010 
http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/odbory-magistratu/odbor-ekonomiky-
majetku/oddeleni-poplatku-pohledavek/aktuality/vyhlaska-c-7-2010.html ) 

c) místní poplatek za užívání veřejného prostranství (viz Obecně závazná vyhláška statutárního 
města Liberec č. 2/2016 
http://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-ekonomiky-majetku/oddeleni-
poplatku-pohledavek/vyhlaska-sml-c-2-2016-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-
prostranstvi.pdf ) 

d) místní poplatek z ubytovací kapacity (viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec 
č. 92010 
http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/odbory-magistratu/odbor-ekonomiky-
majetku/oddeleni-poplatku-pohledavek/aktuality/vyhlaska-c-9-2010.html ) 

e) místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů (viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec 
č. 3/2016 
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-ekonomiky/oddeleni-
poplatku-pohledavek/dokumenty/c-3-2016-obecne-zavazna-vyhlaska-statutarniho-mesta-
liberec-mistnim-poplatku-za-provoz-systemu-shromazdovani-sberu-prepra.html ) 
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Ad 2) Sazby za místní poplatky (členění viz odpověď bod Ad 1): 

1a) Za kalendářní rok 
- za prvního psa 600,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.500,- Kč, 
- za 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 držitele 300,- Kč. 

1b) 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. 
1c) Různá sazba za každý i započatý m2 a každý i započatý den dle charakteru užívání viz Čl. 7 

Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 2/2016. 
1d) 4,- Kč za každé využité lůžko a den. 
1e) 492,- Kč za každého poplatníka a kalendářní rok. 
 
Koeficienty daně z nemovitých věcí: 
- místní koeficient podle § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění 

pozdějších předpisů (dále DzN), je stanoven ve výši 2 (viz Obecně závazná vyhláška 
statutárního města Liberec č. 1/2011 

http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/vyhlasky-narizeni/vyhlasky/cislo-1-2011-
obecne-zavazna-vyhlaska-statutarniho-mesta-liberec-stanoveni-mistniho-koeficientu-
pro-vypocet-dane-z-nemovito.html ) 

- koeficient podle § 6 odst. 4 písm. b) DzN a podle § 11 odst. 3 písm. a) DzN je v níže 
uvedených částech města stanoven takto: 

a) koeficient 3,5 pro veškeré části města Liberce bez částí uvedených pod 
písmenem b) 

b) koeficient 2,5 pro části města: Liberec       XXX   -  Vratislavice nad Nisou 

(viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2011 
http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/vyhlasky-narizeni/vyhlasky/cislo-2-2011-
obecne-zavazna-vyhlaska-statutarniho-mesta-liberec-pouziti-koeficientu-pro-vypocet-
dane-z-nemovitosti.html 

- koeficient podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona se pro výpočet výsledné sazby daně je 
stanoven 1,5 pro všechny části města (viz Obecně závazná vyhláška statutárního města 
Liberec č. 2/2011 
http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/vyhlasky-narizeni/vyhlasky/cislo-2-2011-
obecne-zavazna-vyhlaska-statutarniho-mesta-liberec-pouziti-koeficientu-pro-vypocet-
dane-z-nemovitosti.html 

 
Ad 3) viz přiložené soubory: 
Místní poplatky + Daň z nemovitých věcí_Rok 2015.pdf 
Místní poplatky + Daň z nemovitých věcí_Rok 2016.pdf 

Ad 4) Celkové příjmy rozpočtu statutárního města Liberec bez konsolidačních položek za rok 2015 a 
2016 činí: 
 

Rok Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 

2015 1 523 100 000 Kč 1 865 527 285 Kč 1 941 884 709, 97 Kč 

2016 1 670 990 384 Kč 1 907 162 445 Kč 2 043 665 173, 26 Kč 

Údaje za kalendářní rok 2016 jsou předběžné. 
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Ad 5) S tímto dotazem je třeba se obrátit na volené orgány města, které jediné jsou oprávněny 
v rámci výkonu samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky vydávat a tedy je také měnit nebo 
zrušit. 
 
 
 

S pozdravem 
 

Ing. Hana Hrbková, v.r. 
vedoucí oddělení poplatků a pohledávek 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1) Místní poplatky + Daň z nemovitých věcí_Rok 2015.pdf 
2) Místní poplatky + Daň z nemovitých věcí_Rok 2016.pdf 

 




