
Důvodová zpráva: 

Novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o místních poplatcích“), která byla schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky 

dne 15.10.2019 a nabývá účinnosti dnem 01.01.2020, dochází k výrazným změnám tohoto zákona, 

které se dotýkají každého z místních poplatků a vyvolávají nutnost úprav stávajících obecně 

závazných vyhlášek, či jejich zrušení. Jednou z nejvýznamnějších změn je zavedení nového 

poplatku z pobytu, který nahradí stávající poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                       

a poplatek z ubytovací kapacity. Cílem bylo nastavit rovná pravidla pro trh s krátkodobým 

ubytováním a zajistit odpovídající příjmy pro obce a města.   

 

Předmětem místního poplatku z pobytu je úplatný pobyt v obci trvající nejvýše 60 po sobě 

jdoucích kalendářních dnů u jednoho poskytovatele pobytu (delší pobyt zpoplatněn není). 

Maximální výše sazby je pro rok 2020 stanovena 21 Kč za den, což odpovídá součtu maximálních 

sazeb obou stávajících místních poplatků, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (15 Kč)                     

a poplatku z ubytovací kapacity (6 Kč). Od 01.01.2021 bude maximální výše sazby činit až 50 Kč za 

den. Poplatek je zaměřen na krátkodobé pobyty, které budou mít v praxi zejména rekreační                  

a turistickou povahu, přičemž není vázán na konkrétní účel pobytu. Bude moci být vybírán za 

jakýkoliv krátkodobý úplatný pobyt bez ohledu na druh a určení místa, kde je poskytován a zda se 

jedná o turisticky nebo lázeňsky atraktivní lokalitu. Není tedy podmíněn pobytem v zařízení určeném 

k poskytování přechodného ubytování, ale vztahuje se i všechny ostatní případy (umožnění stanování 

na zahradě, krátkodobé ubytování v bytě v rámci sdílené ekonomiky jako např. služby typu Airbnb,             

u kterých se do koncové ceny pobytu nepromítá stávající místní poplatek z ubytovací kapacity)          

apod. Povinnost platit poplatek z pobytu dopadá pouze na osoby, které nejsou přihlášeny v dané 

obci, tedy nemají zde trvalý pobyt nebo zde nejsou hlášeny ve smyslu zákona o pobytu cizinců, 

zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců. Od poplatku je osvobozen určitý okruh 

osob, např. mladší 18 let. Poplatek je odváděn prostřednictvím plátce poplatku, kterým je poskytovatel 

úplatného pobytu. Poplatek se vypočte jako součin počtu započatých dnů pobytu, s výjimkou dne 

začátku pobytu a sazby poplatku. Aby bylo možné zpětně prověřit správnost odvedení poplatku, je 

poskytovatel pobytu povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje údaje o všech pobývajících. 

Z důvodu snížení administrativní zátěže je umožněno u velkých sportovních nebo kulturních akcí plnit 

evidenční povinnost plátce ve zjednodušeném rozsahu. S ohledem na současnou praxi a rozvoj 

elektronické komunikace lze vést evidenční knihu i v elektronické podobě (podrobnější informace jsou 

uvedeny v navrhované obecně závazné vyhlášce).  

 

Na území statutárního města Přerova (dále jen „město“) je v současné době zaveden místní poplatek 

z ubytovací kapacity se sazbou poplatku v její maximální možné částce, tj. 6 Kč za každé využité 

lůžko a den. Tento poplatek je tradiční formou zajišťování příjmů obcí, který vyrovnává důsledky 

toho, že zde celoročně nebo sezónně pobývá větší počet osob, které místních podmínek využívají              

a z veřejných služeb zajišťovaných obcí také čerpají, avšak obec nezískává tomu odpovídající příjem 

do svého rozpočtu z podílu na výnosu některých daní, který je jí přiznáván a přidělován podle zákona  

o rozpočtovém určení daní (kritériem je počet obyvatel hlášených k trvalému pobytu).  

 

Přehled příjmů (v tis. Kč) 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 30. 9. 2019 

Výše příjmů 495 966 945 883 772 742 529 

 

K 30.09.2019 bylo na území města evidováno 24 poplatníků, kteří poskytují ubytování v zařízeních, 

z nichž 3 jsou hotelového typu, 7 penzionů a 14 ubytoven.  

 

Pro předpokládaný příjem roku 2020 byl snížen příjem ze stávajících ubytovacích zařízení v roce 2019         



o příjem 3 ubytoven (vzhledem k dlouhodobému ubytování osob) a vzniklý rozdíl dále snížen o 2/3 

např. z důvodu vyloučení osob mladších 18 let z poplatkové povinnosti, časové omezení pobytu            

aj. Ostatní možné příjmy v souvislosti s ubytováním v soukromí aj. nebyly zohledněny, neboť 

nepředpokládáme jejich výrazný podíl.  

 

Pro úplnost informací uvádíme, že do Rady města Přerova byla předložena i další varianta, která 

představovala sazbu 10 Kč za den s předpokládaným příjmem ve výši 637 tis. Kč (maximální výše 

sazby 21 Kč za den s ohledem na stávající výši sazby u poplatku z ubytovací kapacity a frekvenci 

turismu na území města navržena nebyla).  

 

Předpokládaný příjem pro rok 2020 (v Kč) 

Ubytovací zařízení Příjem stávajících ubytovacích 

zařízení v roce 2019 

(sazba 6 Kč/lůžko/den) 

Navrhovaná sazba  

(15 Kč/den) 

Hotelová zařízení 275 280 596 392 

Penziony 63 058 154 670 

Ubytovny 368 146 204 020 

CELKEM 706 484 955 082 

 

Právní rozbor vyhlášky 

  

Návrh vyhlášky byl zaslán Ministerstvu vnitra ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.                

Dne 27.11.2019 (tj. po projednání návrhu vyhlášky v Radě města Přerova) zaslalo MV ČR právní 

rozbor, dle kterého je nutné provést ve vyhlášce některé legislativně - technické úpravy v souladu          

se zákonem o místních poplatcích, týkající se zejména navýšení poplatku po lhůtě splatnosti                 

v čl. 7 odst. 2 vyhlášky, které  již nelze  uvádět  v konkrétní  výši, ale  je  nutno ho nahradit 

informativním převzetím zákonné úpravy stanovené v § 11 odst. 3 uvedeného zákona, vztahující se        

k danému poplatku, tj.: 

„Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.“  

Oproti stávajícímu stavu tak již není možné upravit ve vyhlášce, jakým způsobem se zvýší 

nezaplacené a neodvedené poplatky nebo části těchto poplatků. Nově je tato kompetence svěřena 

výlučně správci poplatku v rámci jeho rozhodnutí.  

Dále jde o úpravu textu v čl. 3 odst. 5 vyhlášky týkající se ohlašovací povinnosti u údajů, které může 

správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do kterých má přístup.   

Do textu vyhlášky projednané Radou města Přerova dne 7.11.2019 byly následně úpravy požadované 

právním rozborem MV ČR zapracovány. 

 

 

Přílohy:  

 Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška č…./2019, o místním poplatku z pobytu  

 Příloha č. 2 – Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity 

v úplném znění 

 

 


