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MĚSTO JEVÍČKO 
 

Obecně závazná vyhláška 
města Jevíčko 
č. 3/2013, 

 
o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí           

 
 
Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 14. 8. 2013 usnesením č. 32/1 písm. e) 
usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 
 

Článek 1 

Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) se u stavebních pozemků stanoví koeficient pro násobení základní sazby 
daně podle § 6 odst. 2 písm. b) takto: 
 

koeficient     1,6    pro     katastrální území Jevíčko-město            

koeficient      1,6   pro     katastrální území Jevíčko-předměstí  

koeficient      1,0   pro     katastrální území Zadní Arnoštov 

 
 

Článek 2  

Podle § 11 odst. 3 zákona se u staveb, uvedených v § 11 odst. 1 písmeno a), stanoví koeficient pro 
násobení základní sazby daně u těchto staveb, případně zvýšený podle odstavce 2, takto: 
 

koeficient     1,6    pro     katastrální území Jevíčko-město            

koeficient      1,6   pro     katastrální území Jevíčko-předměstí  

koeficient      1,0   pro     katastrální území Zadní Arnoštov  

 
 

Článek 3  

Podle § 11 odst. 3 zákona se u staveb, uvedených v § 11 odst. 1 písmeno f), stanoví koeficient pro 
násobení základní sazby daně u těchto staveb, případně zvýšený podle odstavce 2, takto: 
 

koeficient     1,6    pro     katastrální území Jevíčko-město            

koeficient      1,6   pro     katastrální území Jevíčko-předměstí  

 
 

Článek 4  

Zastupitelstvo města stanoví podle § 11 odst. 3 písmeno b) zákona o dani z nemovitostí, že při 
výpočtu daně u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písmene b) – d), tj.: 

b) staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální 
rekreaci a staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží  



Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 3/2013, o použití koeficientu pro výpočet  
daně z nemovitostí 

 

1/2 
 

c) garáží vystavěných odděleně od obytných domů 

d) staveb pro podnikatelskou činnost: 

1. pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství     

2. pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, a ostatní zemědělskou výrobu 

                       3.    pro ostatní podnikatelskou činnost 
 
se v celé obci násobí základní sazba, případně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona koeficientem 1,5. 
 
 

Článek 5  

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 4/1999 o použití koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí ze dne 26. 7. 1999 
 
 

Článek 6  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. 
 
 
 
 
 
 .................................................... .................................................... 
 Ing. Roman Müller, v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.     
 starosta místostarosta 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku: 16. 8. 2013 
 
Sejmuto z úřední desky: 2. 9. 2013 


