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Aktuální stav legislativního procesu

Ø senátní tisk 107

Ø vrácen PSP s pozměňovacími návrhy senátu

Ø  předpokládaná účinnost od 1.1.2020

Vládní návrh novely ZMP



Ø  změna systematiky zákona

Ø  nový poplatek z pobytu

Ø  věcné úpravy u některých místních poplatků

Ø  úprava procesních ustanovení

Ø  legislativně-technické úpravy

Obsah návrhu novely



ČÁST PRVNÍ 
Úvodní ustanovení 

ČÁST DRUHÁ
Poplatky - Hlava I až Hlava VII – právní úprava jednotlivých místních 
poplatků

ČÁST TŘETÍ
Zavedení a správa poplatků

ČÁST ČTVRTÁ
Společná a závěrečná ustanovení

Nová systematika zákona
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Poplatek ze psů
Øpoplatková povinnost se bude vztahovat i na cizince 
Øosvobozena osoba, kt. je považována za závislou na 

pomoci jiné FO 
Øosvobozena osoba , která je držitelem ZTP
Øosvobozena osoba provozující útulek pro zvířata
Øúprava nároku na úlevu u poživatelů důchodů – 

kritérium věkové hledisko (65 let)
Øúprava možnosti  50% navýšení poplatku za druhého 

a každého dalšího psa  

 

Věcné úpravy u některých poplatků



Věcné úpravy u některých poplatků

Poplatek za užívání veřejného prostranství a 
poplatek ze vstupného
Ø úprava osvobození – celý výtěžek musí být odveden na charit. 

a veřejně prospěšné účely
Ø osvobození pro osoby, kt. jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P

Poplatek ze vstupného 
Ø úprava osvobození – celý výtěžek musí být odveden na charit. 

a veřejně prospěšné účely

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem 
Ø osvobození se bude vztahovat i na cizince
Ø osvobozeny osoby, kt. jsou držiteli ZTP/P



Ø Poplatník – FO, která není přihlášená v obci

Ø Plátce - poskytovatel pobytu za úplatu
                 - poplatek vybere a odvede správci
                   poplatku
                 - je povinen vést evidenční knihu nebo 
                   evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu
                 - má ohlašovací povinnost 

                      

Poplatek z pobytu – popl. subjekt 



ØPředmět  - úplatný pobyt 

                      - kratší než 60 po sobě jdoucích
                       kalendářních  dnů

                    - u jednotlivého poskytovatele pobytu

Předmětem není pobyt, při kterém je na základě 
zákona omezována osobní svoboda.                    
 

Poplatek z pobytu - předmět



Pozměňovací návrh senátu

Předmětem poplatku je 
                                   - úplatný pobyt 
                                   - u jednotlivého poskytovatele 
                                     pobytu 
                                   - vyjma úplatného pobytu v 
prostorách, které jsou využívány k účelu bydlení a 
jsou pronajímány k zajištění bytových potřeb 
nájemce.



Fyzická osoba
Ø nevidomá, os. závislá na pomoci jiné FO, držitel ZTP/P a její 

průvodce
Ø mladší 18 let
Ø soustavně se připravující na budoucí povolání mladší 26 let, 

kt. je ubytována v zařízeních sloužících pro přechodné ubyt. 
studentů a žáků

Ø hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení - s výjimkou 
lázeňské léčebně rehabilitační péče 

Ø pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci
Ø vykonávající na území obce sezónní práci

Poplatek z pobytu - osvobození



Poplatek z pobytu - osvobození

Fyzická osoba pobývající na území obce 
Ø ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy, v zařízení pro sociální služby, v zařízení sloužící k 
pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi…..

Ø za účelem výkonu záchranných a likvidačních prací (int. 
záchranářský syst.)

Ø dále je osvobozen přísl. bezpečnostního sboru, voják, státní 
zaměstnanec nebo zaměstnanec ČR pobývající v zařízení ve 
vlastnictví ČR nebo obce v souvislosti s plněním služebních 
nebo pracovních úkolů



Ø Základ - počet započatých dní, s výjimkou dne
                 počátku pobytu

Ø Sazba - nejvýše 21 Kč, od roku 2021 až 50 Kč
            (senát navrhuje účinnost od 2021 a sazbu 50 
Kč)

ØVýpočet – součin základu a sazby

Poplatek z pobytu



Evidenční povinnost plátce poplatku

Ø Povinnost vést v písemně nebo elektronicky EK
Ø Povinné údaje – den počátku a konce pobytu
                                - jméno, příjmení, adresa poplatníka
                                - datum narození
                                - číslo a druh průkazu totožnosti
                                - výše vybraného poplatku nebo důvod
                                   osvobození
Zápisy musí vést správně, úplně, průkazně, přehledně, 
srozumitelně a v časové posloupnosti.
Povinen uchovávat EK podobu 6 let ode dne provedení 
posledního zápisu.



EP ve zjednodušeném rozsahu

Pořadatel kulturní nebo sportovní akce, který důvodně 
předpokládá, že poskytne pobyt
- nejméně 1000 účastníkům akce
- oznámí správci poplatku záměr nejméně 60 dnů přede dnem 

zahájení poskytování pobytu
Oznámení musí obsahovat – počátek a konec akce
                                                  - název a druh akce
                                                  - zařízení a místa, kde bude
                                                    poskytován pobyt
Správce poplatku vydává pouze negativní rozhodnutí, a to 
nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení. 



EP ve zjednodušeném rozsahu
V EK vedou plátci poplatku pouze údaje 
Ø den počátku a den konce konání akce
Ø název a druh akce
Ø jednotlivá zařízení a místa, ve kterých se bude poskytovat 

pobyt
Ø souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut 

pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle 
                                          - dne poskytnutí pobytu
                                          - zařízení nebo místa pobytu
                                          - důvodu osvobození



Ø náležitosti OZV

Ø  úprava ohlašovací povinnosti

Ø  stanovená přenesená působnost 

Ø  úprava využívání údajů z IS pro účely správy poplatků

Procesní ustanovení



Obecně závazná vyhláška

Obligatorní náležitosti – sazba poplatku
                                                -  lhůta pro podání ohlašovací
                                                   povinnosti, pokud ji obec nevyloučí
                                                - splatnost poplatku

Fakultativní náležitosti – osvobození a úlevy
                                                 - vyloučení povinnosti podat ohlášení
                                                 - paušální částka poplatku
                                                 - další způsob placení a den platby
                                                 - delší lhůta pro hlášení změn 
                                                 - místa podléhající poplatku za užívání                     
                                                    VP a poplatku za vjezd



Další změny

Ohlašovací povinnost – nevztahuje se na údaje, které 
správce poplatku autorizovaným způsobem zjistí z rejstříků a 
evidencí

Správce poplatku  - zveřejní tyto údaje na úřední desce

Správcem poplatku je obecní úřad

Výkon správy je výkonem v přenesené působnosti 

Úprava § 16 -nově - Správce poplatku může získat také seznam 
osob přihlášených v obci



Přihlášení fyzické osoby

Vymezení pro účely  ZMP
Ø přihlášení k trvalému pobytu podle zák. o evidenci obyvatel

Ø 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
• 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


