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NOVELA ZÁKONA 

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

• JUDR. MARTA BALNEROVÁ UZLOVÁ



➢ z. č. 278/2019 Sb., změna zákona o místních 
poplatcích

➢ účinnost od 1. 1. 2020

➢ účinnost od 1. 1. 2021 (sazba poplatku z pobytu ve 
výši až 50 Kč)

Novela zákona o místních poplatcích



➢ obsahuje zejména

➢nový poplatek z pobytu

➢ věcná úprava některých místních poplatků 

➢úprava procesních ustanovení

Novela zákona o místních poplatcích



➢ nahrazuje dva stávající poplatky

▪ poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

▪ poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek z pobytu



➢ krátkodobý pobyt (max. 60 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů)

➢ za úplatu

➢ u jednoho poskytovatele pobytu  

➢ s výjimkou pobytu, při kterém je na základě zákona 
omezována osobní svoboda                    

Předmět poplatku z pobytu 



➢ poplatník

▪ fyzická osoba, která není přihlášená v obci

➢ plátce

▪ poskytuje pobyt za úplatu

▪ poplatek vybírá a odvádí správci poplatku

▪ má ohlašovací povinnost

▪ je povinen vést evidenční knihu nebo evidenci ve 
zjednodušeném rozsahu

Poplatkové subjekty 



➢ základ

▪ počet započatých dní, s výjimkou dne počátku pobytu

➢ sazba

▪ max. 21 Kč od roku 2020

▪ max. 50 Kč od roku 2021

➢ výpočet

▪ součin základu a sazby

Poplatek z pobytu



➢ nevidomá

➢ závislá na pomoci jiného podle zákona upravujícího sociální 
služby

➢ držitel ZTP/P a její průvodce

➢ mladší 18 let

➢ hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení poskytovatele 
lůžkové péče, s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče

➢příspěvkové

➢ samoplátců 

➢ pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci 
podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví

➢ vykonávající na území obce sezónní práci

Zákonné osvobození fyzických osob



➢ pobývající v různých druzích zařízení jako jsou dětské domovy, 
domovy pro seniory apod. (tradiční osvobození)

➢ pobývající v obci za účelem výkonu záchranných nebo 
likvidačních prací

➢ příslušníci bezpečnostních sborů, vojáci a státní zaměstnanci v 
zařízeních ČR nebo obce při plnění služebních úkolů

Zákonné osvobození fyzických osob



Evidenční povinnost plátce poplatku

➢ povinnost vést evidenční knihu

▪ písemně nebo elektronicky

▪ zápisy musí být správné, úplné, průkazné, přehledné, 
srozumitelné a v časové posloupnosti

▪ uchovávat ji po dobu 6 let od posledního zápisu 

➢ povinné údaje

▪ den počátku a konce pobytu

▪ jméno, příjmení, adresa poplatníka

▪ datum narození

▪ číslo a druh průkazu totožnosti

▪ výše vybraného poplatku nebo důvod

▪ důvod osvobození



➢ poplatková povinnost se bude vztahovat i na cizince 

➢ zákonné osvobození osob

▪ závislých na pomoci jiné fyzické osoby

▪ držitelů průkazů ZTP a ZTP/P

▪ provozujících útulek pro zvířata

➢ zákonný nárok na úlevu

▪ osoba starší 65 let

➢ úprava možnosti  50% navýšení poplatku za druhého 
a každého dalšího psa  

Poplatek ze psů



Poplatek za užívání veřejného prostranství, ze 
vstupného, za povolení k vjezdu

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

➢ úprava osvobození 

▪ celý výtěžek musí být odveden na charit. a veřejně prospěšné účely

▪ pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P

Poplatek ze vstupného 

➢ úprava osvobození

▪ celý výtěžek musí být odveden na charit. a veřejně prospěšné účely

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem 

➢ úprava osvobození

▪ bude se vztahovat i na cizince (kategorie přihlášených osob)

▪ držitelé ZTP/P (dosud jen držitelé ZTP)



Náležitosti obecně závazné vyhlášky

obligatorní 

➢ sazba poplatku

➢ lhůta pro podání ohlašovací povinnosti, pokud ji obec 
nevyloučí

➢ splatnost poplatku

fakultativní 

➢ další osvobození a úlevy

➢ vyloučení povinnosti podat ohlášení

➢ paušální částka poplatku, pokud ji zákon připouští

➢ další způsob placení a den platby

➢ delší lhůta pro oznámení změn v podaném ohlášení 

➢ místa podléhající poplatku za užívání veřejného prostranství                      

➢ místa podléhající poplatku za vjezd



Úprava ohlašovací povinnosti
ohlašovací povinnost

➢ se nevztahuje na údaje

➢ obsažené v rejstřících a evidencích

➢ do nichž má správce daně automatizovaný přístup

➢ správce poplatku zveřejní tyto údaje na úřední desce



Přihlášením fyzické osoby pro účely 
poplatků se rozumí

➢ přihlášení k trvalému pobytu podle zák. o evidenci obyvatel

➢ ohlášení místa pobytu podle zák. o pobytu cizinců na území 
ČR a zák. o azylu nebo dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince

▪ kterému byl povolen trvalý pobyt

▪ který pobývá na území ČR přechodně po dobu delší než 3 
měsíce

▪ který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany

▪ kterému byla udělena mezinárodní ochrana     



Děkuji za pozornost


