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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
 

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2012 

o stanovení výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitostí na území města 
Pardubic 
 

 

Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne 26. 6. 2012, usnesením č. 872 Z/2012, na základě 
zmocnění zakotveném v § 11 odst. 3 a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve 
znění pozdějších předpisů („zákon o dani z nemovitostí“), a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů („obecní zřízení“), tuto 
obecně závaznou vyhlášku. 
 

 ČL. 1 
Základní sazba daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) se násobí v celém městě 
koeficientem 4,5. 

Základní sazba daně ze staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona o dani z nemovitosti 
se násobí koeficientem, jehož hodnota je pro jednotlivá katastrální území uvedena v článku č. 2.  

U jednotlivých druhů staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b), c), d) a samostatných 
nebytových prostorů podle odst. 1 písm. c) a d)  se základní sazba daně násobí v celém městě 
koeficientem 1,5.     

 

ČL. 2 

Výše koeficientů v jednotlivých katastrálních územích 
 
 

název KÚ koeficient 
Pardubice 3,5 
Černá za Bory 2,5 
Dražkovice 2,5 
Drozdice 2,5 
Hostovice 2,5 
Lány na Důlku 2,5 
Mnětice 2,5 
Nemošice 2,5 
Nové Jesenčany 3,5 
Ohrazenice 3,5 
Opočinek 2,5 
Pardubičky 3,5 
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Popkovice 2,5 
Rosice nad Labem 3,5 
Semtín 2,5 
Staré Čívice 2,5 
Staročernsko 2,5 
Studánka 3,5 
Svítkov 3,5 
Trnová 3,5 

 

ČL. 3 
Místní koeficient  

 
Na území města Pardubic se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost 
poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, 
popřípadě jejich soubory, ve výši 2. 
 

ČL. 4 
Závěrečná a zrušovací ustanovení  

  

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. 
2. Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 3/2008 o stanovení výše koeficientů 

pro výpočet sazby daně z nemovitostí na území města Pardubic. 
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          primátorka                                                                                    náměstek primátorky 
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