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STATUTÁRNÍ   MĚSTO   OLOMOUC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA OLOMOUCE

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA  č. 9/2019,

o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
na území statutárního města Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání dne 11. 9. 2019 usneslo vydat v souladu 
s ustanovením § 10 odst. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a  podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b), ust. § 11 odst. 
3 písm. a) a b) a ust. § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Stavební pozemky

U stavebních pozemků dle § 6 odst. 3 zákona se pro celé území statutárního města Olomouce 
stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazby daně, ve výši 3,5. 

Článek 2

Zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky

(1) U zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona a u ostatních 
zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. f) zákona, se pro celé území 
statutárního města Olomouce stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba 
daně, případně sazby daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona, ve výši 3,5.

(2) U zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) 
zákona se stanovuje pro celé území statutárního města Olomouce koeficient, kterým 
se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona, 
ve výši 1,5.

(3) V případě ostatní zdanitelné jednotky dle § 11 odst. 1 písm. f) zákona, která se nachází 
na ulici Nábřeží nebo ulici Blahoslavova se dočasně v letech 2019-2022 stanoví 
koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1,6, a to v souvislosti 
s realizací protipovodňových opatření na území statutárního města Olomouce. 
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Článek 3

Ustanovení zrušovací a závěrečná 

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 6/2018 ze dne 3. 9. 2018, o stanovení 
koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území města Olomouce.

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, v.r.
primátor

JUDr. Martin Major, MBA, v.r.
1. náměstek primátora

Vyvěšeno dne: 16. 9. 2019

Pod č.j. SMOL/240694/2019/OKT/PERS/Pos

Sejmuto dne: 2. 10. 2019




