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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 

 
Žadatelka: 

  
 

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

                      21.2.2022 OE/Hr-22 SZ CJ MML 042271/22/2 Ing. Hana Hrbková/225 1. 3. 2022 

 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
K Vaší žádosti ze dne 21.2.2022 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 se 
dotazujete: 
1) Jak vysoké % výnosu daně z nemovitých věcí (dále také jen „DNV“), splatné nejpozději 31. května, je Vám 

převedeno v zákonem předvídané lhůtě? (uveďte prosím pro r. 2018 a r. 2019). 
2) Jaká je výše objemu nedoplatků DNV ve Vašem městě? 
3) Máte zpětnou vazbu od správce této daně ohledně stavu vymáhání nedoplatků DNV? 
4) Jak vysoké % poplatníků poplatku za komunální odpad ve Vašem (dále také jen „odpad“) hradí své 

povinnosti po splatnosti? (uveďte prosím pro r. 2019, 2020, 2021). 
5) Přikročilo Vaše město k uveřejnění reklamy/avíza/anonce o blížící se splatnosti daně z nemovitých věcí či 

místního poplatku za komunální odpad, aby podpořilo včasnost inkasa těchto místních daní některým z níže 
uvedených způsobů? (uveďte prosím pro každou povinnost zvlášť: DNV, odpad): 

a) Na webových stránkách města: ano – ne 
b) Ve Zpravodaji města: ano – ne 
c) Hlášením v místním rozhlase: ano – ne 
d) Umístněním na reklamních plochách města: ano – ne 
e) Přes mobilní aplikaci (Mobilní rozhlas)/Česká obec: ano – ne 
f) V prostředcích městské hromadné dopravy: ano – ne 
g) Jiným způsobem: ano – ne (uveďte prosím jakým) 

Je možné kvantifikovat náklady spojené s takto poskytnutou službou poplatníkům těchto daní/poplatků? 
6) Pokud Vaše město doposud nepřikročilo k výše uvedené podpoře včasného inkasa místních daní a poplatků, 

je reálné, že takovouto službu poplatníkům letos nabídne? V kladném případě, prostřednictvím kterého 
propagačního média? 

sdělujeme následující údaje: 

Ad 1) Daň z nemovitých věcí spravuje v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o nemovitých věcech, a 
zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád (daňový řád), Finanční správa ČR, která v souladu se zákonem 
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), převádí výnos této daně obcím. 
Dle ust. § 2 zákona o rozpočtovém určení daní se pod pojmem výnos rozumí část hrubého výnosu 
daně zaevidovaná na splatnou daňovou povinnost. Daňovým příjmem rozpočtů obcí je 100 % výnosu 
daně z nemovitých věcí (DNV), které se nachází na území dané obce. 
Statutární město Liberec (SML) je tedy příjemcem výnosu DNV za nemovité věci na jeho území. 
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Daňové řízení s jednotlivými poplatníky DNV je neveřejné dle ust. § 9 a § 52 - § 55 daňového řádu, 
proto SML nemá zákonné oprávnění zjišťovat údaje o výši daňových povinností předepsaných 
celkem, vybraných ve lhůtě splatnosti nebo vymáhaných po splatnosti, Finanční správa nemá 
zákonnou povinnost sdělovat obcím, jaké procento z předepsaných daňových povinností DNV bylo 
poplatníky uhrazeno, jaká je výše nedoplatků po splatnosti, natož jakým způsobem jsou vymáhány.   

Ad 2) viz odpověď bod Ad 1) 

Ad 3) viz odpověď bod Ad 1) 

Ad 4) r. 2019 18% 
 r. 2020 20% 
 r. 2021 21% 

Ad 5) Povinnosti týkající se DNV anoncuje správce daně, tj. Finanční správa ČR. Odpovědi níže se 
vztahují k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, který spravuje Magistrát 
města Liberec. 
 a) ano 
 b) ano 
 c) ano 
 d) ne 
 e) ano 
 f) ne 
 g) ano - rozesílání poštovních poukázek s platebními údaji před datem splatnosti poplatku 

- regionální TV 

Za náklad spojený s touto službou lze považovat platbu ve výši cca 531 tisíc Kč  České poště, s.p., za 
tisk a distribuci poštovních poukázek. 

Ad 6) viz výše.  
SML aktuálně konzultuje s autory poplatkového SW možnost avíza formou e-mailu, SMS nebo zprávy 
do datové schránky. 
 
 

S pozdravem 
 

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




