
Důvodová zpráva: 

Od 01.01.2020 je na území statutárního města Přerova (dále jen „město“) účinná Obecně závazná 

vyhláška č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu (dále jen „OZV č. 9/2019“), kterou vydalo 

Zastupitelstvo města Přerova dne 09.12.2019.  

 

Město obdrželo od Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV“) dne 01.02.2021 sdělení týkající se nutnosti 

přijetí nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu tak, aby byla v souladu s poslední 

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

„zákon o místních poplatcích“), k níž došlo 01.01.2021. Nabytím účinnosti zákona č. 609/2020 Sb., 

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (tzv. „daňový balíček“) 

01.01.2021 došlo i ke změně zákona o místních poplatcích, kdy podle § 3 odst. 2 není předmětem 

poplatku: 

 

a) pobyt, ve kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda (zůstal zachován), 

b) pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazen   

zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí 

(nově zaveden), viz čl. 2 odst. 1 OZV účinné od 01.01.2022 dle přílohy č. 2 

 

a došlo i k „technické úpravě“ osvobození v § 3b zákona o místních poplatcích. 

 

MV současně zaslalo nový vzor obecně závazné vyhlášky a požádalo o vyjádření, zda a v jakém 

termínu bude OZV č. 9/2019 uvedena do souladu s poslední novelou zákona o místních poplatcích. 

Magistrát města Přerova, Odbor ekonomiky, jako správce poplatku, zaslal odpověď s uvedením 

termínu projednání na Zastupitelstvu města Přerova dne 12.04.2021.    

 

Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu vlivem výše uvedené legislativní změny 

a s ohledem na stávající obtížnou situaci s cílem podpořit cestovní ruch je předkládán se záměrem 

přerušení výběru poplatku od 01.05.2021 do 31.12.2021, tzn. že se zruší stávající OZV č. 9/2019 

k 01.05.2021 a současně se vydá nová obecně závazná vyhláška s účinností od 01.01.2022.  

 

Poplatek z pobytu je na území města zaveden od 01.01.2020 a nahradil předchozí místní poplatek 

z ubytovací kapacity, který se do té doby podílel na daňových příjmech města.  

 

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný krátkodobý pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích 

kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Povinnost platit poplatek 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. Poplatek je 

odváděn prostřednictvím plátce poplatku, kterým je poskytovatel úplatného pobytu. Poskytovatel 

pobytu na svou majetkovou odpovědnost vybírá poplatek od pobývajících a odvádí jej správci 

poplatku. Pokud tedy je ubytovací zařízení zavřené, např. hotely a penziony v období pandemie 

COVID-19 z důvodu celostátních a karanténních opatření, poskytovatel pobytu nemá od koho 

vybrat daný poplatek, tudíž správci není povinen nic odvádět.  

 

Dle OZV č. 9/2019 i v návrhu nové činí sazba poplatku na území města 15 Kč za každý započatý den 

pobytu, s výjimkou dne jeho počátku (maximální výše dle zákona o místních poplatcích se od roku 

2021 zvýšila na 50 Kč), splatnost poplatku je nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí. Poplatek se 

vypočte jako součin počtu započatých dnů pobytu, s výjimkou dne začátku pobytu a sazby poplatku. 

 

Vzhledem k tomu, že v I. pololetí loňského roku byl daný poplatek zasažen pandemií, došlo z důvodu 

výpadku očekávaných příjmů k úpravě rozpočtu, následně byl již upravený rozpočet ve výši                

735 000 Kč počátkem II. pololetí dále snížen na částku 335 000 Kč. Roční příjem dosáhl 366 750 Kč. 



Současně bylo v rámci zmírnění ekonomických dopadů pro plátce poplatku umožněno poplatek za      

I. čtvrtletí 2020 uhradit až do 30. června bez jakékoliv sankce. V letošním roce z důvodu pokračující 

nepříznivé epidemiologické situace je možné poplatek bez sankce zaplatit až do 30. září (týká se             

i všech tří dalších místních poplatků zavedených na území města). 

 

K 31.12.2020 bylo k poplatkové povinnosti přihlášeno celkem 19 ubytovacích zařízení, z nichž 

zpoplatnění podléhaly: 3 hotely, 6 penzionů, 1 byt a 6 ubytoven. Zbývající 3 ubytovny byly od 

poplatku v souladu se zákonem o místních poplatcích osvobozeny. Negativní dopad pandemie měl 

vliv zejména na hotelová zařízení, naopak příjem z ubytoven poskytující zejména pobyt osobám             

z pracovních důvodů tvořil více jak polovinu dosažené roční částky.  

 

Výše příjmu v roce 2020 dle jednotlivých ubytovacích zařízení  

Ubytovací zařízení Výše předpisu Příjem Nedoplatek 

3 hotely 266 505 131 625 134 880 

6 penziónů 28 050 28 050 0 

7 ubytoven* 205 065 205 065 0 

1 byt 2 010 2 010 0 

Celkem 501 630 366 750 134 880 

Pozn.: * 1 ubytovna v průběhu roku ukončila svoji činnost 

 

K datu 12.03.2021 činil příjem 115 840 Kč (jedná se o příjem za IV. čtvrtletí 2020), k 01.05.2021 

předpokládáme jeho zvýšení cca na 200 tis. Kč. 

 

To, jakým způsobem jednotlivé obce situaci ohledně pandemie řeší, je na jejich uvážení a odvíjí se od 

celé řady faktorů v závislosti na různých specifických podmínkách daného prostředí, okolnostech 

apod. Poplatek z pobytu se např. vybírá v Opavě, Karviné, Zlíně a Jihlavě, naopak v Kroměříži 

a Hranicích byl zrušen, v Olomouci je výběr poplatku od 01.01.2021- 31.12.2022 přerušen.  
 

 

Přílohy  

• Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška č…./2021, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška 

č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu   

• Příloha č. 2 – Obecně závazná vyhláška č…./2021, o místním poplatku z pobytu  

• Příloha č. 3 – Obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu  

 

 

 


