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3/2008 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

ze dne 26. června 2008, 

o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 

 
Zastupitelstvo města Český Krumlov vy-

dává dne 26. 6. 2008 podle ustanovení § 6 
odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) a 
§ 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z ne-
movitostí, ve znění předpisů (dále jen zá-
kon), a podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1 

Pozemky 

(1) U stavebních pozemků na celém 
území města Český Krumlov se stanovuje 
koeficient, kterým se násobí základní sazba 
daně, ve výši 2,5. 

ČI. 2 

Stavby 

(1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 
písm. a) a f) zákona se na celém území 
města Český Krumlov stanovuje koeficient, 
kterým se násobí základní sazba daně, pří-
padně sazba daně zvýšená podle §11 odst. 
2 zákona, ve výši 2,5. 

(2) U jednotlivých druhů staveb podle 
§11 odst. 1 písm. b) až d) zákona a u samo-
statných nebytových prostorů podle §11 
odst. 1 písm. c) a d) zákona na celém území 
města Český Krumlov se stanovuje koefici-
ent, kterým se násobí základní sazba daně, 
případně sazba daně zvýšená podle §11 
odst. 2 zákona, ve výši 1,5. 

ČI. 3 

Místní koeficient 

Na území města Český Krumlov se sta-
novuje místní koeficient, kterým se násobí 

daňová povinnost poplatníka za jednotlivé 
druhy pozemků, staveb, samostatných neby-
tových prostorů a za byty, popřípadě jejich 
soubory, ve výši 3. 

ČI. 4 

Účinnost 

Touto obecně závaznou vyhláškou se 
dnem 31. 12. 2008 ruší obecně závazná 
vyhláška č. 13/2001, ve znění obecně zá-
vazné vyhlášky č. 20/2001, o místní úpravě 
koeficientů daně z nemovitostí. 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. 1. 2009. 

 
 
 

Ing. Luboš Jedlička, v. r. 
starosta 

 
Ing. Jitka Zikmundová, v. r. 

místostarostka 
 
 


