
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: VII. 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 4. dubna 2018, s termínem dodání 
stanovisek do 3. května 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. Resort Č. 
př. Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo 
dopravy 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

2. Ministerstvo kultury 1. Z K čl. I novelizačním bodům 11 až 13 
Žádáme o vypuštění novelizačních bodů 11 až 13. 

 
Zdůvodnění: Domníváme se, že zavedení poplatku z pobytu 
v navrhované šíři přinese navýšení administrativní zátěže subjektů 
poskytujících ubytování za úplatu, ale především konstatujeme, že 
předložený návrh nepamatuje dostatečně na pracovní a služební 
pobyty. Výjimka pro fyzické osoby vykonávající na území obce 
sezónní práce pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu je 
nepostačující. Například by totiž bylo poplatkem zatíženo ubytování 
členů orchestru či divadelního souboru, který by v obci a okolí 
účinkoval, poskytování veřejné kulturní služby ve smyslu § 2 zákona č. 
203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně 
některých souvisejících zákonů, by tedy bylo rovněž bylo zatíženo 
poplatkem z pobytu. Ministerstvo kultury tedy nesouhlasí s konstrukcí, 
podle níž by bylo zpoplatněno ubytování umělců poskytujících veřejné 
kulturní služby, které samy o sobě mohou znamenat značný finanční 
přínos pro danou obec (např. hudební festival). 
Zásadní připomínka 
 

Vysvětleno.  
Požadavek na vypuštění novelizačních bodů 11 až 13 je v rozporu 
s hlavním cílem předloženého návrhu novely zákona o místních 
poplatcích, kterým je zavedení místního poplatku z pobytu namísto 
stávajícího místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 
a místního poplatku z ubytovací kapacity.  
Zavedení nového poplatku má reagovat především na problematiku tzv. 
„sdílené ekonomiky“, zejména pokud jde o zprostředkování 
ubytovacích služeb prostřednictvím elektronických platforem. Nové 
ekonomické podmínky vedly předkladatele k závěru o nutnosti stanovit 
jeden místní poplatek, jehož předmětem je zpoplatnění přechodného 
pobytu za úplatu (např. lázeňský, rekreační, turistický, byznys pobyt), a 
to bez omezení, zda jde o pobyt v lázeňských místech, v místech 
soustředěného turistického ruchu, či v jiných místech. Přestože 
zpoplatnění pobytu je časově limitováno, bylo navrženo přímo v zákoně 
osvobození některých okruhů fyzických osob, které by poplatek mohl 
nadměrně zatížit. Na základě výsledků připomínkového řízení však 
předkladatel dospěl k závěru, že je nutné osvobození ze zákona upravit 
stejně jako u jiných místních poplatků tak, že osvobození ze zákona 
bude stanoveno zejména pro osoby mladistvé či osoby starší 65 let. 
Stanovení případného dalšího osvobození nebo úlev od poplatku 
zůstane i nadále v pravomoci obcí. Osvobození nebo úlevu pro členy 
orchestru či divadelního souboru při účinkování v obci, stejně jako 
osvobození některých dalších profesí vykonávajících veřejně 
prospěšnou činnost či další specifické činnosti, bude řešit podle 
konkrétních podmínek a potřeb obec ve své obecně závazná vyhlášce. 
V průběhu vypořádání navrhlo připomínkové místo jako alternativu 
zavést osvobození pro osoby poskytující na území obce veřejnou 
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kulturní službu.  
S návrhem na rozšíření okruhu osvobozených osob od poplatku 
z pobytu o osoby poskytující veřejné kulturní služby nelze souhlasit. 
Navrhované osvobození je nekoncepční, okruh osob vymezených 
zákonem č. 203/2006 Sb. je přitom široký a neurčitý. Vymezení 
osvobození pouze pro členy orchestru či divadelního souboru by bylo 
diskriminační. Na základě výsledků připomínkového řízení bude 
vypuštěno i osvobození osob vykonávajících na území obce sezónní 
práce. 
 
 
 

3. Ministerstvo obrany 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

1. D K bodu 7 
Doporučujeme přidat osobu, která je držitelem psa se speciálním 
výcvikem. 

Nevyhověno 
 Z uvedené připomínky není zřejmé, o jaký speciální výcvik by se mělo 
jednat pro přiznání osvobození. Podle stávající právní úpravy je 
osvobozena osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob 
nevidomých, bezmocných a osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P. 
Dále jsou osvobozeny osoby, kterým stanoví povinnost držení a 
používání psa zvláštní právní předpis. Z uvedené připomínky není 
zřejmé, o jaký druh speciálního výcviku by se jednalo, aby byl držitel 
psa osvobozen od poplatku. Příkladmo lze uvést výcvik záchranářských 
psů, policejních psů, psů členů mysliveckého sdružení, psů 
využívaných k léčebným účelům, hlídacích psů apod. Osvobození by 
muselo být podmíněno povinností stanovenou v právním předpise,  
takového psa využívat k určité činnosti. Obec může případné 
osvobození stanovit obecně závaznou vyhláškou 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

2. Z K bodu 8 
Dle důvodové zprávy je cílem změny § 2 odst. 3 odstranění 
pochybností, kdy vzniká nárok na využití snížené sazby poplatku ze 
psů (pochybnosti údajně při souběhu důchodů). Na tyto výkladové 
problémy návrh reaguje tak, že nárok na využití snížené sazby poplatků 
ze psů stanoví mimo jiné držitelům psa – poživatelům invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 
hlavním zdrojem příjmů. U poživatelů invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu by se tedy nadále neposuzoval 
důchod jako  „jediný“ zdroj příjmů, ale jako „hlavní“ zdroj příjmů. 
Pojem „hlavní zdroj příjmů“ však není definován a bez jasného 
vymezení pojmu není právní úprava jednotně aplikovatelná a není 
možná ani kontrola řádné aplikace. 
Důvodová zpráva zmiňuje, že skutečnost, zda jsou vyjmenované 
důchody hlavním zdrojem příjmů, se bude posuzovat vždy 

Vyhověno jinak.  
Text zákona byl upraven. Snížená maximální zákonná sazba poplatku 
ze psů nebude nadále vázána na pobírání důchodu, ale na dosažení věku 
65 let. Okruh osob osvobozených ze zákona od poplatku bude rozšířen i 
na držitele průkazu ZTP (dosud byli osvobozeni pouze držitelé průkazu 
ZTP/P). Tato kritéria pro osvobození, resp. pro nárok na sníženou sazbu 
poplatku jsou jednoznačná a zároveň okruh osvobozených osob a osob 
s nárokem na sníženou sazbu pokryje drtivou většinu poživatelů 
některého z důchodů. Poživatelé starobního důchodu budou mít nárok 
na sníženou sazbu poplatku na základě svého věku. Poživatelé 
invalidního důchodu, pro které tento důchod představuje jediný nebo 
hlavní zdroj příjmů, budou od poplatku osvobozeni na základě toho, že 
jsou obvykle držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě poživatelů 
ostatních důchodů pak může obec upravit úlevu nebo osvobození od 
poplatku v obecně závazné vyhlášce. 
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individuálně.  
Chápeme potřebu odstranění aplikačních problémů, vyskytují-li se, 
avšak jsme názoru, že návrh nese potenciál nových, a to značných, 
výkladových (aplikačních) potíží při hodnocení, zda důchod/y jsou 
hlavním zdrojem příjmů. Důvodová zpráva neposkytuje dostatečné 
vodítko, jak v praxi postupovat. Hrozí nejednotná aplikace právního 
předpisu. Je nutné jasně vydefinovat, kdy vzniká nárok na snížení 
poplatku ze psů. 
Tato připomínka je zásadní.    

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

3. D K bodu 12 - k § 3b písm. a) 
1. Doporučujeme přidat i držitele průkazu ZTP.  
2. Písmeno a) oproti jiným písmenům daného ustanovení uvádí řadu 
osob osvobozených od poplatku, doporučujeme rozdělení do více 
písmen. 

Vyhověno jinak 
Text ustanovení byl upraven. Poplatku z pobytu nebudou podléhat 
osoby, kterým byla poskytnuta komplexní lázeňská léčebně 
rehabilitační péče, která se zpravidla poskytuje mimo jiné i osobám, 
které jsou držiteli ZTP. 
Vysvětleno. 
S ohledem na podobné téma všech osvobození v tomto ustanovení se 
považuje za vhodnější je ponechat ve stejném písmeni. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

4. D Formální připomínka 
Na str. 12 důvodové zprávy doporučujeme opravit slovo „je“ na „jde“ 
ve větě: „V případě poplatku ze psů jde o rozšíření okruhu osob, které 
poplatku podléhají, v případě ostatních poplatků je o zúžení tohoto 
okruhu.“. 

Vyhověno.  
Text důvodové zprávy byl upraven. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. Z K bodu 12, § 3b, písm. d) 
Navrhujeme, aby z poplatkové povinnosti byly osvobozeny nejen 
osoby, které jsou hospitalizované ve zdravotnickém zařízení 
poskytovatele lůžkové péče, ale i osoby, kterým je ze zdravotního 
pojištění hrazena komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče podle 
§ 33 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 
Dále navrhujeme, aby se osvobození z poplatkové povinnosti 
nevztahovalo na osoby, které si lázeňskou léčebně rehabilitační péči 
hradí z vlastních peněžních prostředků. Důvodem navržené změny je 
snížit finanční zátěž u osob, kterým je z vážných důvodů souvisejících 
s jejich léčbou předepsána komplexní lázeňská léčebně rehabilitační 
péče.  
 
Navrhujeme následující znění písm. d): 
 „hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče 
s výjimkou osoby, která ze zdravotního pojištění čerpá příspěvkovou 
lázeňskou léčební rehabilitační péči, nebo, která si tuto péči sama 
hradí“  
 
Tato připomínka je zásadní.  

Vyhověno. 
Ustanovení o osvobození od poplatku z pobytu bude revidováno, 
osvobození se bude vztahovat na osoby hospitalizované ve 
zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče a osoby, kterým je 
ze zdravotního pojištění hrazena komplexní lázeňská léčebně 
rehabilitační péče. Osoby, které si lázeňskou léčebně rehabilitační péči 
hradí zcela nebo částečně z vlastních peněžních prostředků, osvobozeny 
nebudou. 
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5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

2. Z K bodu 47, čl. III  
Požadujeme, aby předkladatel zvážil navrhnout Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas 
již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím 
řádu Poslanecké sněmovny.  
 
Předkládaná novela zákona o místních poplatcích sleduje několik cílů. 
Předně zavádí poplatek z pobytu, který nahradí stávající místní 
poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. 
Nový poplatek z pobytu se bude nově vztahovat i na poskytování 
ubytování v soukromí v rámci sdílené ekonomiky (v apartmánech a 
pronajatých bytech), což ve svém důsledku znamená, že postihne širší 
okruh osob. Novela by tak měla zajistit spravedlivější výběr místního 
poplatku vztahujícího se k poskytování ubytování. Navýšení horní 
hranice sazby nového poplatku pak přispěje ke zvýšení finančních 
prostředků obcí a tím k zajištění uspokojování potřeb občanů. Návrh 
zákona dále reaguje na výkladové problémy při aplikaci zákona (např. 
ohledně snížené sazby poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel 
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, pokud 
nemá žádný jiný zdroj příjmu nebo ohledně osvobození od poplatku ze 
psů pro osoby provozující útulky pro ztracené nebo opuštěné psy) či 
nedostatky ve stávající úpravě (u poplatku za užívání veřejného 
prostranství a poplatku ze vstupného pořadatelé akcí prohlásí, že akce 
je pořádána za účelem získání finančních prostředků na charitu nebo 
veřejně prospěšné účely, ale následně žádný finanční výtěžek na tuto 
činnost neodvedou). Všechna navrhovaná opatření posilují fiskální 
pravomoc obcí. Jsme toho názoru, že s ohledem na sledované cíle 
novely je potřebné co nejrychlejší přijetí navržené právní úpravy. Proto 
požadujeme, aby Poslanecká sněmovna v souladu s § 90 odst. 2 zákona 
č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění 
pozdějších předpisů, vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém 
čtení. 
 
Dále požadujeme, aby novela zákona o místních poplatcích nabyla 
účinnosti dne 1. 7. 2019. V případě přijetí navrhované úpravy již 
v prvém čtení se výrazně zkrátí legislativní proces a obcím tak bude 
zachován dostatečný časový prostor pro přijetí nových obecně 
závazných vyhlášek, zejména v souvislosti se zavedením nového 
poplatku z pobytu. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 
S ohledem na to, že problematika místních poplatků je problematikou 
s širokým dopadem, je vhodné, aby návrh zákona prošel třemi čteními 
v Poslanecké sněmovně. Vzhledem k možnosti vetovat takový návrh 
námitkou 2 poslaneckých klubů nebo 50 poslanců a s přihlédnutím ke 
zkušenostem Ministerstva financí s navrhováním schválení již v prvním 
čtení je nepravděpodobné, že by v případě, kdyby byl návrh předložen 
s návrhem na schválení v prvním čtení, k takovému schválení skutečně 
došlo. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. D K bodům 7 (§ 2 odst. 2), 12 (§ 3b písm. a) a písm. f) bodu 2) a 46 
(§ 16c písm. b)): 

- doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních 

Nevyhověno. 
Poznámky pod čarou mají nenormativní charakter a navíc je zpravidla 
není možné samostatně novelizovat. Z tohoto důvodu se v moderní 
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pravidel vlády, za normativní odkaz na jiný právní předpis 
vložit odkaz na poznámku pod čarou a v ní uvést úplnou citaci 
tohoto jiného právního předpisu. 

daňové legislativě poznámky pod čarou nepoužívají. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

2. D K bodu 7 
- doporučujeme upravit ustanovení tak, aby nedocházelo 

k rozdílným výkladům.  Pojem „útulek pro zvířata“ – tím, že 
se pojem útulek pro psy rozšířil na všechna zvířata, může dojít 
k situaci, že osoba provozující útulek (výhradně) pro kočky 
nebo pro koně nebo např. záchrannou stanici pro dravé ptáky, 
pokud bude držet psa, může si na něj uplatnit osvobození. Jde 
o nesystémový krok v osvobození od tohoto poplatku, 
představující jeho (nezamýšlené?) rozšíření, který navíc může 
způsobovat i výkladové problémy (otázkou např. je, zda patří 
záchranná stanice pro ptáky mezi útulky). Pokud by šlo o 
útulek pro jiná zvířata než psy, pak osvobození psa, který by 
např. hlídal objekt, není zřejmě úmyslem zákonodárce, taktéž 
není popsáno ani v důvodové zprávě 

Vysvětleno. 
Primárním úmyslem je osvobodit od poplatku útulky, ve kterých jsou 
psi a to včetně útulků, kde jsou jak psi, tak jiná zvířata. Situace, kdy by 
provozovatel útulku pouze pro kočky byl držitelem psa, který útulek 
hlídá, je poměrně nepravděpodobná. Pokud by k ní však došlo, pak 
osvobození provozovatele kočičího útulku není považováno za vážný 
problém, kvůli kterému by bylo nutné upravovat text zákona. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

3. D K bodu 8 (§ 2 odst. 3): 
- doporučujeme za text „odst. 3“ vložit slova „větě druhé“. 

 
 

- pojem „hlavní zdroj příjmů“ – je právně neurčitý pojem, který 
může v aplikační praxi působit správcům poplatku výkladové 
problémy.  

Vysvětleno.  
Text novelizačního bodu odpovídá ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády. 
 
Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven. Snížená maximální zákonná sazba poplatku 
ze psů nebude nadále vázána na pobírání důchodu, ale na dosažení věku 
65 let. Okruh osob osvobozených ze zákona od poplatku bude rozšířen i 
na držitele průkazu ZTP (dosud byli osvobozeni pouze držitelé průkazu 
ZTP/P). Tato kritéria pro osvobození, resp. pro nárok na sníženou sazbu 
poplatku jsou jednoznačná a zároveň okruh osvobozených osob a osob 
s nárokem na sníženou sazbu pokryje drtivou většinu poživatelů 
některého z důchodů. Poživatelé starobního důchodu budou mít nárok 
na sníženou sazbu poplatku na základě svého věku. Poživatelé 
invalidního důchodu, pro které tento důchod představuje jediný nebo 
hlavní zdroj příjmů, budou od poplatku osvobozeni na základě toho, že 
jsou obvykle držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě poživatelů 
ostatních důchodů pak může obec upravit úlevu nebo osvobození od 
poplatku v obecně závazné vyhlášce. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

4. D K bodu 9 (§ 2 odst. 4): 
- doporučujeme za text „odst. 4“ vložit slova „větě první“ a za 

slovo „a“ vložit slova „ve větě druhé“. 

Vysvětleno.  
Text novelizačního bodu odpovídá ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

5. D K bodu 12 (§ 3a až 3g): 
doporučujeme: 

- v úvodní větě, v souladu s čl. 70 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády, slova „§ 3a až § 3g“ nahradit slovy „§ 3a až 

 
 
Vyhověno.  
Text byl upraven. 
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3g“; 
- § 3b písm. b) doporučujeme v důvodové zprávě vysvětlit 

snížení věkové hranice na 15 let oproti současným 18 rokům.  
- v § 3b písm. e) za slova „sezónní práce“, z důvodu 

jednoznačného výkladu (uvedený pojem je podle našeho 
názoru velice obecný a při prokazování oprávněnosti 
osvobození by docházelo ke značným problémům) a v 
souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 Legislativních pravidel vlády, 
vložit normativní odkaz na jiný právní předpis; 

- v § 3b písm. f) bodu 3 za slova „veřejně prospěšným 
poplatníkem“, z důvodu jednoznačného výkladu a v souladu 
s čl. 45 odst. 4 a 5 Legislativních pravidel vlády, vložit 
normativní odkaz na jiný právní předpis; 

- v § 3g odst. 2 písm. a) slova „doba pobytu“ nahradit slovy 
„datum začátku a konce poskytnutí úplatného pobytu“ 
(z důvodu jednoznačného určení doby, která by mohla být 
podle návrhu uvedena pouze např. jako 5 dní bez uvedení dat), 

 
Vyhověno jinak. 
Věková hranice zůstane zachována na 18 letech. 
 
Vyhověno jinak. 
Osvobození týkající se sezónních prací bylo vypuštěno. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Pojem lze považovat za jednoznačný, neboť je v něm samotném 
použito, že jde o veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů 
právnických osob. Obdobně je tento pojem použit např. v zákoně o dani 
silniční. 
 
Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven v duchu připomínky. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

6. D K bodům 12 (§ 3b písm. a) a § 3g odst. 2 písm. d) bodu 7), 40 a 41 
(§ 16 odst. 3 písm. h) a j)): 

- doporučujeme, v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády, čárku na konci nahradit středníkem. 

Vysvětleno. 
V žádném z uvedených ustanovení nejde o samostatnou větu 
v jazykovém smyslu. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

7. D K bodu 13 (§ 3d): 
- doporučujeme, v souladu s připomínkou k bodu 12 (§ 3d), bod 

vypustit. 

Vysvětleno.  
Stanovení maximální výše sazby nového místního poplatku z pobytu ve 
výši 21 Kč a následně, s účinností od roku 2021, ve výši 50 Kč, vychází 
z politického rozhodnutí, jehož cílem je nastavit proces sblížení výše 
sazby poplatku na území České republiky s výší sazeb obdobných 
poplatků na území ostatních, zejména evropských zemích. Nastavení 
výše maximální sazby v zákoně o místních poplatcích však není určující 
právě s ohledem na to, že sazba v zákoně je sazbou (ať 21 Kč v prvním 
období a 50 Kč od roku 2021) maximální. Dosažení cíle návrhu zákona 
bude v rozhodující míře záležet na rozhodnutí zastupitelstev 
jednotlivých obcí, jimž přísluší stanovit konkrétní sazbu poplatku s 
ohledem na místní podmínky v obecně závazné vyhlášce, pokud se 
vůbec obec rozhodne poplatek z pobytu v obci zavést. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

8. D K bodu 15 (§ 4 odst. 1): 
- doporučujeme za text „odst. 1“ vložit slova „větě druhé“. 

Vysvětleno.  
Text novelizačního bodu odpovídá ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

9. D K bodu 17 (§ 6 odst. 1): 
- doporučujeme za text „odst. 1“ vložit slova „větě třetí“. 

Vysvětleno.  
Text novelizačního bodu odpovídá ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

10. D K bodu 20 (§ 10 odst. 1): 
- doporučujeme za slova „v odstavci 1“ vložit slova „větě 

Vysvětleno. 
Text novelizačního bodu odpovídá ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. e) 
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druhé“. Legislativních pravidel vlády. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

11. D K bodu 24 (§ 10b odst. 2): 
- doporučujeme za text „odst. 2“ vložit slova „větě třetí“. 

Vysvětleno. 
Text novelizačního bodu odpovídá ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

12. D K bodu 26 (§ 10b odst. 6): 
- doporučujeme za text „odst. 6“ vložit slova „větě první“. 

Vysvětleno.  
Text novelizačního bodu odpovídá ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

13. D K bodu 28 (§ 10c): 
- doporučujeme za text „§ 10c“ vložit slova „odst. 1 větě 

druhé“. 

Vysvětleno.  
Text novelizačního bodu odpovídá ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

14. D K bodu 36 
- doporučujeme sladit odstavec 1 s úplným zněním 

Vyhověno.  
Text platného znění byl upraven. 
 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. D K novelizačnímu bodu č. 6: Doporučujeme formulačně upravit 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb. z důvodu zvýšení jeho 
přehlednosti a srozumitelnosti a ke zvážení dáváme následující 
formulaci: „Poplatek ze psů platí držitel psa; tím může být pro účely 
tohoto zákona jen osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území 
České republiky.“.  

Vyhověno.  
Text zákona byl upraven. 
 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

2. Z K novelizačnímu bodu č. 13: Žádáme tento novelizační bod vypustit, 
protože navržené ustanovení nepovažujeme z hlediska legislativně 
technického za správné, neboť se navrhuje změna ustanovení § 3d, 
které ještě není ani platné ani účinné (ustanovení neexistuje). Věcné 
výhrady ke zvýšení poplatku z pobytu po roce 2021 nemáme, ale 
žádáme navrhovanou změnu provést legislativně technicky vhodnějším 
způsobem (např. za pomoci přechodného ustanovení nebo rozšířením § 
3d na 2 odstavce s odlišnou sazbou poplatku, s odlišnou účinností a se 
zrušením jednoho z odstavců po roce). Alternativou je i zavedení pouze 
jedné maximální sazby poplatku z pobytu ve výši 50,- Kč a ponechání 
prostoru pro obec, která v samostatné působnosti stanoví konkrétní výši 
poplatku s přihlédnutím k místním podmínkám a potřebám obce, 
přičemž (jak se uvádí v důvodové zprávě) se nepředpokládá, že by 
obce využívaly nejvyšší možnou sazbu stanovenou zákonem, neboť 
obec musí zvážit úměrnost zatížení osob a ekonomickou výhodnost 
poplatku pro obec. Tuto připomínku označujeme za zásadní.  

Vysvětleno.  
Stanovení maximální výše sazby nového místního poplatku z pobytu ve 
výši 21 Kč a následně, s účinností od roku 2021, ve výši 50 Kč, vychází 
z politického rozhodnutí, jehož cílem je nastavit proces sblížení výše 
sazby poplatku na území České republiky s výší sazeb obdobných 
poplatků na území ostatních, zejména evropských zemích. Nastavení 
výše maximální sazby v zákoně o místních poplatcích však není určující 
právě s ohledem na to, že sazba v zákoně je sazbou (ať 21 Kč v prvním 
období a 50 Kč od roku 2021) maximální. Dosažení cíle návrhu zákona 
bude v rozhodující míře záležet na rozhodnutí zastupitelstev 
jednotlivých obcí, jimž přísluší stanovit konkrétní sazbu poplatku s 
ohledem na místní podmínky v obecně závazné vyhlášce, pokud se 
vůbec obec rozhodne poplatek z pobytu v obci zavést. 
 
Pokud jde o legislativně technické řešení, podle názoru Ministerstva 
financí je použitá legislativní technika možná a již byla v minulosti 
použita (srov. např. čl. I body 104 až 106 zákona č. 438/2003 Sb. nebo 
čl. I body 11 až 13 zákona č. 315/2015 Sb.). Oba dotčené novelizační 
body nabydou platnosti současně, proto bude druhý novelizační bod 
novelizovat již platné ustanovení. V době, kdy k novelizaci dojde, 
budou obě ustanovení i účinná. Alternativní možnosti považuje 
Ministerstvo financí za méně vhodné, neboť činí změnu nepřehlednější. 
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8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

1. D K materiálu, čl. I bod 8.: Upozorňujeme, že slova, kterými jsou jiná 
slova nahrazována, jsou odlišná od slov uváděných v platném znění s 
vyznačením navrhovaných změn. Doporučujeme předkládaný materiál 
v daném ohledu sjednotit. 

Vyhověno. 
Platné znění bylo upraveno. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

2. D K materiálu, čl. I bod 12. k § 3g odst. 2 písm. d) bodu 6.: Vzhledem 
ke skutečnosti, že v předmětném ustanovení je uvedeno více možností 
v bodech, měla by být, s ohledem na čl. 42 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády, před slovo „nebo“ doplněna čárka. Doporučujeme 
materiál doplnit ve smyslu uvedeném. 

Vysvětleno.  
Z gramatického hlediska v tomto případě není čárka na místě, neboť se 
nejedná o možnosti, které se nutně navzájem vylučují. Vzhledem 
k tomu, že použití čárky před „nebo“ může měnit věcný význam 
ustanovení, se v moderní daňové legislativě v tomto případě dává 
přednost pravidlům gramatickým před Legislativními pravidly vlády. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

3. D K materiálu, čl. I bod 28.: S ohledem na platné znění s vyznačením 
navrhovaných změn předpokládáme, že předkladatel zamýšlel vložit 
určitá slova pouze v odstavci 1 a to pouze v první větě. S ohledem na 
uvedené doporučujeme v předmětném novelizačním bodě vložit za text 
„§ 10c“ text „odst. 1“ a slovo „poplatek“ nahradit slovem „Poplatek“. 

Vyhověno.  
Text byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

4. D K materiálu, čl. I bod 38. a 40.: V souladu s čl. 58 odst. 2 písm. k) 
Legislativních pravidel vlády, doporučujeme v textu předmětných 
novelizačních bodů vložit před slovo „vkládá“ u novelizačního bodu 
38. slova „za písmeno c)“ a u novelizačního bodu 40. slova „za 
písmeno g)“. 

Vyhověno.  
Text byl upraven.  

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

5. D K materiálu, čl. I bod 39., 41. a 42.: Upozorňujeme, že tečka se v 
předmětných novelizačních bodech nachází na konci uvedených 
odstavců a text předmětných novelizačních bodů by tak měl být dán do 
souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády. Tedy 
např. v bodě 39. doporučujeme slova „odst. 2 se na konci písmene g) 
nahrazuje tečka“ nahradit slovy „se na konci odstavce 2 tečka 
nahrazuje“. 

Vyhověno.  
Text byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

6. D K materiálu, čl. I bod 41.: Z hlediska formálního doporučujeme na 
konci předmětného novelizačního bodu doplnit tečku. 

Vyhověno.  
Text byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

7. D K materiálu, čl. I bod 44. a 45.: Doporučujeme předmětné 
novelizační body sloučit, obdobně jako v případě novelizačního bodu 
30. 

Vyhověno.  
Text byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 1. Z Zásadní připomínky: 
K čl. I bodu 8 – k § 2 odst. 3: 
Deklarovaným cílem změny je snížení pochybností ohledně možnosti 
uplatnění nároku na využití snížené sazby poplatku, kdy nově je tato 
možnost v případě poživatelů invalidního, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu a důchodu sirotčího vázána na skutečnost, že 
důchod je „hlavním zdrojem příjmů poplatníka“. Domníváme se, že 
navržená změna povede k tomu, že v praxi bude pro správce poplatku 
téměř nemožné, nebude-li poplatník poskytovat součinnost, posoudit a 
ověřit, zda se skutečně jedná o hlavní zdroj příjmů. Rovněž z tohoto 

Vyhověno jinak.  
Text zákona byl upraven. Snížená maximální zákonná sazba poplatku 
ze psů nebude nadále vázána na pobírání důchodu, ale na dosažení věku 
65 let. Okruh osob osvobozených ze zákona od poplatku bude rozšířen i 
na držitele průkazu ZTP (dosud byli osvobozeni pouze držitelé průkazu 
ZTP/P). Tato kritéria pro osvobození, resp. pro nárok na sníženou sazbu 
poplatku jsou jednoznačná a zároveň okruh osvobozených osob a osob 
s nárokem na sníženou sazbu pokryje drtivou většinu poživatelů 
některého z důchodů. Poživatelé starobního důchodu budou mít nárok 
na sníženou sazbu poplatku na základě svého věku. Poživatelé 
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pojmu nelze dovodit, kde je hranice rozlišující příjem hlavní  
a vedlejší. Požadujeme tedy zachovat stávající podobu ustanovení 
hovořící o „jediném příjmu“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

invalidního důchodu, pro které tento důchod představuje jediný nebo 
hlavní zdroj příjmů, budou od poplatku osvobozeni na základě toho, že 
jsou obvykle držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě poživatelů 
ostatních důchodů pak může obec upravit úlevu nebo osvobození od 
poplatku v obecně závazné vyhlášce. 

9. Ministerstvo vnitra 2. Z Zásadní připomínky: 
K čl. I bodům 11 a 46 – k § 3 a § 16c:  
V § 3 je navržena definice poplatníka, přičemž z důvodové zprávy 
vyplývá, že povinnost úhrady poplatku z pobytu by se měla vztahovat 
pouze na osoby pobývající  
na území dané obce, které zde nejsou přihlášeny, tedy nemají zde trvalý 
pobyt nebo zde nejsou hlášeny ve smyslu zákona o pobytu cizinců na 
území České republiky, zákona  
o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců (definice přihlášení 
fyzické osoby je stanovena v navrhovaném § 16c). Zpoplatňovány by 
měly být pouze krátkodobé pobyty,  
tj. pobyty do 60 dnů. Zvláštní část důvodové zprávy v komentáři k § 
16c uvádí: „V návaznosti na sjednocení právní úpravy místních 
poplatků ve vztahu k občanům České republiky  
a cizincům, pokud jde o úřední evidenci místa jejich pobytu, se zavádí 
nový souhrnný pojem přihlášení fyzické osoby, který vychází z 
dosavadního § 10b odst. 1 písm. a). Tento pojem  
v sobě zahrnuje jak přihlášení k trvalému pobytu, tak hlášení místa 
pobytu podle zákonů upravujících pobyt cizinců na území České 
republiky, azyl nebo dočasnou ochranu cizinců.“. 
Máme vážné pochybnosti, zda takto zvolená legislativní konstrukce, 
kdy § 3 obsahuje negativní vymezení a § 16c pozitivní vymezení, 
nebude činit v praxi problémy a zda  
v případě cizinců nebude tato úprava se zřetelem k ohlašovací 
povinnosti podle zákona  
o pobytu cizinců, zákona o azylu a zákona o dočasné ochraně 
zpochybněna. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 16c má za cíl zachytit evidenční vztah k určitému místu, a 
to jak ve vztahu k místu trvalého pobytu, tak ve vztahu k obdobným 
místům přihlášení v případě cizinců. Tímto způsobem je již nyní 
konstruován poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (§ 10b 
odst. 1). Navržený § 16c tento koncept pouze zobecňuje a pojmenovává 
souhrnným označením. 
Ustanovení tak vymezuje, co se rozumí přihlášením fyzické osoby, což 
je evidenční vztah k určitému místu, který lze uvažovat ve vztahu ke 
konkrétní nemovité věci, k obci nebo k území celé České republiky. 
Fyzická osoba, která vzhledem k posuzované územní jednotce nenaplní 
kritéria uvedená v § 16c, není v dané územní jednotce přihlášena. Při 
aplikaci De Morganových zákonů pro negaci výroků lze dovodit, že 
pokud v § 16c je uvedena disjunktní sada podmínek (písmeno a) a 
písmeno b) body 1 až 3), pak při negaci tohoto výroku je nutné 
aplikovat konjunkci negovaných podmínek, tedy že nenaplní ani 
písmeno a), ani žádný z bodů uvedených v písmeni b).  
Ustanovení by tak nemělo přinášet výkladové problémy, a to jak při 
použití v pozitivním tvaru, tak při použití v negativním tvaru. 

9. Ministerstvo vnitra 3. Z Zásadní připomínky: 
K čl. I bodu 12 – k § 3a: 
Přestože je návrh zaměřen především na řešení problémů spojených se 
„sdílenou ekonomikou“, domníváme se, že velkou měrou ovlivní i obce 
v okolí průmyslových zón, kde jsou ubytovny sloužící pro přechodné 
ubytování zaměstnanců a zahraničních dělníků. Tyto ubytovny 
znamenají podstatnou zátěž pro rozpočet obce, neboť znamenají 
zvýšené náklady na zajištění potřeb ubytovaných osob a bezpečnosti a 
veřejného pořádku v obci. V současné době mohly obce na tuto situaci 
reagovat mimo jiné zavedením poplatku z ubytovací kapacity. 
Z důvodové zprávy však vyplývá, že by povinnost platit poplatek 

Nevyhověno. Rozpor. 
 
Rozšíření předmětu poplatku i na delší pobyty by znamenalo, že by 
poplatku podléhali např. i studenti bydlící na kolejích a část nájemníků 
a podnájemníků; z velké části by se jednalo o nízkopříjmové skupiny 
obyvatel a tato změna by pro mnohé z nich mohla mít zásadní dopad na 
jejich ekonomickou situaci. 
Sloučení dosavadních dvou poplatků do jednoho nového poplatku 
navrhovaného charakteru je výsledkem poměrně širokého konsenzu a 
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z pobytu na část cizinců ubytovaných v okolí průmyslových zón vůbec 
nedopadala, neboť by se jednalo  
o osoby ubytované déle než 60 dnů nebo sezónní pracovníky, kteří jsou 
od poplatku zcela osvobozeni. Navrhovaná změna by proto měla na 
obce významné ekonomické dopady. 
Současně vyvstávají pochybnosti, zda budou obce v praxi schopny 
účinně kontrolovat poplatníky a ověřovat správnost údajů vedených 
v evidenční knize dle § 3g zákona, například důvodů pro osvobození 
od poplatku z pobytu, zvláště v případě cizinců. Lze předpokládat, že 
tato kontrola bude pro správce poplatku administrativně i časově 
náročná. Domníváme se tedy, že tyto argumenty by měly být 
předkladatelem také zohledněny a požadujeme proto návrh v tomto 
smyslu přehodnotit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

zachování poplatku z ubytovací kapacity, resp. vypuštění limitu 60 dní 
by vedlo k zásadní změně koncepce návrhu zákona, kterou není možné 
přijmout. 
Z jednání s Krajskými úřady Plzeňského a Královéhradeckého kraje za 
účasti zástupců dotčených obcí navíc vyplynulo, že obce dotčené 
průmyslovou zónou vnímají jako hlavní problém nedostatečnost 
nástrojů pro regulaci pohybu cizinců na jejich území. Finanční 
prostředky plynoucí těmto obcím z poplatku z ubytovací kapacity 
nedosahují natolik zásadní výše, aby zrušení poplatku z ubytovací 
kapacity při současném zavedení poplatku z pobytu zásadně zasáhlo do 
možností obcí financovat zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na 
jejich území.  
Nadto lze doplnit, že problematika financování nakládání s odpadem 
spojeným s ubytovnami, na kterou bylo v souvislosti s tímto tématem 
upozorňováno na jednáních, je již dnes řešitelná za pomoci k tomu 
určených nástrojů, mimo jiné poplatků v oblasti komunálních odpadů 
(ať již podle zákona o místních poplatcích nebo podle zákona o 
odpadech). Ministerstvo financí má za to, že i další problematiky, které 
byly na souvisejících jednáních diskutovány, jako např. regulace 
pohybu cizinců, by měly být řešeny jinými nástroji než prostřednictvím 
tzv. turistických poplatků, které k tomuto účelu nejsou určeny. Tyto 
otázky by měly být předmětem diskuze na takto zaměřené pracovní 
skupině Ministerstva vnitra, přičemž Ministerstvo financí přislíbilo své 
zapojení do dalšího jednání na této půdě, v rámci kterého by bylo 
zvoleno vhodné řešení nastíněných problémů. 

9. Ministerstvo vnitra 4. Z Zásadní připomínky: 
K čl. I bodu 12 – k § 3b:  
Navrhované ustanovení by dopadalo i na ubytovny ve vlastnictví České 
republiky, včetně ubytoven rezortu Ministerstva vnitra, které slouží k 
ubytování příslušníků Policie České republiky a Hasičského 
záchranného sboru České republiky, což by mělo zásadní dopad na 
rozpočet Ministerstva vnitra a vyžadovalo by jeho navýšení. Osoby 
ubytované v těchto zařízeních v dané obci přitom plní úkoly státní 
správy stanovené zvláštními zákony, zejména spojené se 
zabezpečováním bezpečnosti  
a ochrany osob a majetku, a poskytují služby obyvatelstvu. Jedná se 
tedy o činnost výrazně odlišnou od činností provozovaných 
podnikatelskými subjekty. Nepovažujeme proto za vhodné tyto osoby 
(a též rezort Ministerstva vnitra, resp. bezpečnostní sbory) zatěžovat 
zvýšenými náklady na jejich ubytování pouze proto, že v místě služby 

Vyhověno částečně. Rozpor. 
 
V návaznosti na vypořádací jednání s připomínkovým místem budou od 
poplatku osvobozeny osoby pobývající na území obce za účelem 
výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona 
o integrovaném záchranném systému. 
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nejsou tyto osoby hlášeny k pobytu.  
Požadujeme v § 3b stanovit, že od poplatku jsou osvobozeny osoby ve 
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo zaměstnanců 
státních orgánů ubytovaných v zařízeních ve vlastnictví České 
republiky nebo obcí, které plní úkoly na území obce dle zvláštních 
zákonů (například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 
zákon č 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky 
a změně některých zákonů, zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě). 

9. Ministerstvo vnitra 5. Z Zásadní připomínky: 
K čl. I bodu 12 – k § 3b:  
Dále požadujeme rozšířit okruh osob, které budou osvobozeny od 
poplatku z pobytu, a do písmene f) doplnit nový bod, který bude znít: 
„4. v zařízení pro zajištění cizinců podle zákona o pobytu cizinců na 
území České republiky.“ 

Vyhověno jinak. 
Byl upraven předmět poplatku tak, že z předmětu poplatku byl vyňat 
pobyt v zařízení, při kterém je na základě zákona omezena osobní 
svoboda (§ 3a odst. 2). Toto vynětí se tím pádem vztahuje i na zařízení 
pro zajištění cizinců, což je explicitně zmíněno i v důvodové zprávě 
k tomuto ustanovení.  
Pouhé osvobození by vedlo k zatížení zařízení pro zajištění cizinců, 
protože by tím bylo potvrzeno naplnění předmětu poplatku, z čehož by 
ubytovateli plynuly povinnosti podle zákona (například vedení 
evidenční knihy, ohlašovací povinnost apod.). 

9. Ministerstvo vnitra 6. Z Zásadní připomínky: 
K čl. I bodu 12 – k § 3b:  
Ze samotného návrhu (ani z důvodové zprávy) není zcela zřejmé, zda 
je od poplatku z pobytu osvobozen i pobyt osob v detenčních 
zařízeních. Za účelem odstranění pochybností požadujeme doplnit 
důvodovou zprávu.  

Vyhověno jinak. 
Byl upraven předmět poplatku tak, že z předmětu poplatku byl vyňat 
pobyt v zařízení, při kterém je na základě zákona omezena osobní 
svoboda (§ 3a odst. 2). Toto vynětí se tím pádem vztahuje i na detenční 
zařízení, což je explicitně zmíněno i v důvodové zprávě k tomuto 
ustanovení.  
Pouhé osvobození by vedlo k zatížení detenčního zařízení, protože by 
tím bylo potvrzeno naplnění předmětu poplatku, z čehož by ubytovateli 
plynuly povinnosti podle zákona (například vedení evidenční knihy, 
ohlašovací povinnost apod.). 

9. Ministerstvo vnitra 7. Z Zásadní připomínky: 
K čl. I bodu 12 – k § 3b:  
Poplatková povinnost by dle předkladatele neměla dopadat na osoby, 
které se v obci zdržují za účelem dlouhodobějšího pobytu, a to 
například v rámci zaměstnání či studia. Dle našeho názoru návrh 
v současné podobě neumožňuje od poplatku osvobodit přechodně 
ubytované žáky a studenty, kteří mohou být ubytování i po dobu kratší 
než 60 dnů. Požadujeme proto posoudit rozsah výjimek osvobození  
od poplatku a doplnit případné osvobození pro žáky a studenty 
v zařízeních poskytujících jim ubytování v souvislosti se studiem. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno jinak a vysvětleno. 
Na část osob, ke kterým se vztahuje připomínka, se uplatní zvýšení 
hranice pro osvobození na 18 let. Obec dále může podle § 14 odst. 3 
písm. a) v obecně závazné vyhlášce osvobodit i další osoby nad rámec 
výčtu osvobození uvedených v zákoně o místních poplatcích. 

9. Ministerstvo vnitra 8. Z Zásadní připomínky: 
K čl. I bodu 12 – k § 3g odst. 2 písm. d): 
Do výčtu průkazů totožnosti, které by měly být evidovány v evidenční 
knize, požadujeme doplnit „průkaz žadatele o poskytnutí dočasné 
ochrany“ a „průkaz o povolení  

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 
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k pobytu“, který je upraven mimo jiné v § 117a zákona o pobytu 
cizinců a je nutné jej odlišit od průkazu o povolení pro cizince (§ 87b 
odst. 4 zákona o pobytu cizinců), který je uveden v bodě 5 
navrhovaného ustanovení.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

9. Ministerstvo vnitra 9. Z K čl. I bodu 31 – k § 14 odst. 2 písm. b):  
Dle § 14 odst. 2 písm. b) lhůtu pro oznámení změn v podaném ohlášení 
upraví obec obecně závaznou vyhláškou. Zároveň je však v § 14a odst. 
4 stanoveno, že změnu údajů v ohlášení musí poplatník nebo plátce 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Požadujeme tuto 
duplicitu odstranit a jasně stanovit, zda bude lhůta určena zákonem, 
obecně závaznou vyhláškou, či zda se zákonná lhůta uplatní, pouze 
není-li ve vyhlášce stanoveno jinak. 
Zároveň dáváme ke zvážení, zda nebude případné zkrácení lhůty pro 
oznámení změn na méně než 15 dnů pro poplatníka nebo plátce již 
příliš zatěžující a zda by nebylo vhodné stanovit, že obecně závaznou 
vyhláškou lze stanovit pouze delší lhůtu, než je zákonem určená lhůta 
15 dní, popřípadě ponechat pouze tuto zákonnou lhůtu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 10. Z Zásadní připomínky: 
K čl. I bodu 42 – k § 16 odst. 4 písm. k): 
Upozorňujeme, že s ohledem na § 158 odst. 8 písm. q) zákona o pobytu 
cizinců není adresa zákonného zástupce cizince informací, kterou by 
bylo možné z Agendového informačního systému cizinců poskytovat. 
Poskytovat lze jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, 
popřípadě státní příslušnost, rodné číslo nebo datum narození otce, 
matky nebo jiného zákonného zástupce cizince. Požadujeme proto 
ustanovení v tomto směru upravit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. V návaznosti na tuto připomínku byla dále 
revidována ustanovení o zákonném zástupci a opatrovníkovi, týkající se 
využívání údajů z evidence obyvatel, u kterých nastával stejný problém. 

9. Ministerstvo vnitra 11. Z Zásadní připomínky: 
K čl. I bodu 46 – k § 16c: 
Požadujeme upřesnit definici přihlášení fyzické osoby následujícím 
způsobem: 
„Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje 
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo 
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České 
republiky, zákona  
o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, 
1. kterému byl povolen trvalý pobyt, 
2. kterému bylo vydáno oprávnění k přechodnému pobytu po dobu delší 
než 3 měsíce, 
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou 
strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven s tím, že připomínkové místo dodatečně 
upravilo navrhovaný text a tato úprava byla Ministerstvem financí 
přijata. 
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dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, 
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince 
požívajícího dočasné ochrany cizinců.“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

9. Ministerstvo vnitra 12. D Doporučující připomínky: 
K čl. I bodu 11 – k § 3:  
Doporučujeme upřesnit definici subjektu poplatku a stanovit, že 
poplatníkem poplatku je fyzická osoba, které byl v obci poskytnut 
úplatný pobyt a která v obci není přihlášená. 

Vysvětleno. 
Konstrukční prvky poplatku je třeba vykládat ve vzájemném kontextu. 
Ustanovení upravující poplatníka by nemělo duplikovat (části) 
ustanovení upravujícího předmět poplatku. 

9. Ministerstvo vnitra 13. D Doporučující připomínky: 
K čl. I bodu 12 – k § 3a:  
Z důvodové zprávy k tomuto ustanovení vyplývá, že zpoplatněn je 
pobyt, který je sjednaný jako nepřetržitý po dobu nejvýše 60 dnů, pobyt 
sjednaný na delší dobu poplatku vůbec nepodléhá. Upozorňujeme však, 
že navržené znění ustanovení tomuto záměru neodpovídá, neboť by 
mohlo být vykládáno také tak, že zpoplatněno bude prvních 60 dní 
pobytu, a to i v případě dlouhodobějších pobytů na území obce. 
Doporučujeme proto definici předmětu poplatku upřesnit. 

Vyhověno.  
Text zákona byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 14. D Doporučující připomínky: 
K čl. I bodu 12 – k § 3b písm. c): 
Přestože se věková hranice, po kterou jsou senioři ekonomicky aktivní, 
zvýšila, nedomníváme se, že (zvláště u některých profesí) dosahuje 
věku 75 let. Doporučujeme proto pro osvobození od poplatku z pobytu 
ponechat hranici 70 let, jak je stanovena v současnosti u poplatku za 
lázeňský a rekreační pobyt. 

Vyhověno jinak.  
Text zákona byl upraven. Od poplatku z pobytu budou osvobozeny 
osoby mladší 18 let a starší 65 let. 

9. Ministerstvo vnitra 15. D Doporučující připomínky: 
K čl. I bodu 12 – k § 3b písm. e): 
Doporučujeme jasně stanovit definici pojmu „sezónní práce“, aby bylo 
zamezeno případnému zneužívání navrhovaného ustanovení. 

Vyhověno jinak.  
Osvobození týkající se sezónních prací bylo vypuštěno. 

9. Ministerstvo vnitra 16. D Doporučující připomínky: 
K čl. I bodu 31 – k § 14:  
Upozorňujeme, že na základě navrhovaného ustanovení upraví obec 
obecně závaznou vyhláškou lhůtu pro podání ohlášení, ale absentuje 
možnost upravit lhůtu pro uplatnění a prokázání nároku na osvobození 
od poplatku. Dáváme ke zvážení, zda nestanovit možnost upravit 
obecně závaznou vyhláškou i tyto lhůty. 

Vysvětleno. 
Jde o jednu a tutéž lhůtu. Údaje rozhodné pro osvobození by měly být 
součástí ohlášení, resp. změn ohlášení. 

9. Ministerstvo vnitra 17. D Doporučující připomínky: 
K čl. I bodu 33 – k § 14a odst. 2 písm. a):  
Doporučujeme vypustit slova „místo podnikání“, neboť toto označení 
veřejné rejstříky ani základní registry již nepoužívají. Za místo 
podnikání je v současné době považováno sídlo podnikatele. 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 18. D Doporučující připomínky: 
K obecné části důvodové zprávy: 

Vysvětleno.  
Ustanovení čl. 9 odst. 2 upravuje povinné náležitosti obecné části 
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Doporučujeme doplnit do obecné části důvodové zprávy zhodnocení 
dopadů navrhované regulace dle čl. 9 odst. 2 a 3 Legislativních 
pravidel vlády (například dopady na životní prostředí, národnostní 
menšiny, sociální dopady). 

důvodové zprávy. Všechny tyto povinné náležitosti, včetně 
předpokládaného finančního dopadu na státní rozpočet i vybrané 
skupiny obecná část důvodové zprávy obsahuje.  
Ustanovení čl. 9 odst. 3 upravuje povinné náležitosti zprávy 
z hodnocení dopadů regulace (RIA), přičemž i ty RIA k novele zákona 
o místních poplatcích obsahuje. 
 

9. Ministerstvo vnitra 19. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
Obecně:  
Doporučujeme sjednotit terminologii používanou v hlavě II 
novelizovaného předpisu, neboť je alternativně užíváno termínů 
„poplatek“ a „poplatek z pobytu“ a dále „plátce“  
a „plátce poplatku“. 

Vyhověno částečně.  
Alternativní užívání termínů „poplatek“ a „poplatek z pobytu“ sleduje 
systematiku zákona o místních poplatcích, kdy při první výskytu pojmu 
zahrnující slovo „poplatek“ v daném paragrafu je vždy použit celý 
název poplatku a v dalších ustanoveních téhož poplatku pak pouze 
slovo „poplatek“. V návaznosti na tuto systematiku bylo v § 3g odst. 1 
slovo „poplatek“ nahrazeno pojmem „poplatek z pobytu“. 
Ustanovení týkající se plátce poplatku byla sjednocena. 
 

9. Ministerstvo vnitra 20. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodu 36 – k § 15 odst. 1:  
V platném znění s vyznačením navrhovaných změn doporučujeme 
slovo „obce“ vypustit pro nadbytečnost, neboť jej novelizační bod č. 36 
neobsahuje. 

Vyhověno. 
Platné znění bylo upraveno. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1. D K výše uvedenému legislativnímu návrhu nemám zásadní připomínky. 
Dovoluji si nicméně doporučit doplnit důvodovou zprávu, obecnou část 
i zvláštní část k novelizačnímu bodu 12 (konkrétně k nově 
navrhovanému ust. § 3g), ve smyslu, že by poskytovatel úplatného 
pobytu měl vhodným způsobem informovat osobu poskytující své 
osobní údaje, tj. poplatníka poplatku z pobytu, o tom, jak dlouho budou 
její osobní údaje uchovávány.   

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

1. D U poplatku z pobytu je podle § 3b písm. b) osvobozena osoba mladší 
15 let. U rušeného poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt byla 
osvobozena osoba mladší 18 let. Důvodová zpráva zpřísnění v posunu 
osvobození o tři roky z 15 na 18 let nevysvětluje.  
Považujeme za nežádoucí měnit spodní věkovou hranici. 

Vyhověno.  
Text zákona byl upraven. Od poplatku z pobytu budou osvobozeny 
osoby mladší 18 let. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

2. D U poplatku z pobytu je podle u § 3b písm. c) osvobozena osoba starší 
75  let. U rušeného poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt byla 
osvobozena osoba starší 70 let. Navrhujeme osvobození od 65 let, a to 
v souladu s § 32 o. 3) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 
Stát by měl podporovat i nepřímými ekonomickými nástroji aktivní 
stáří a je vhodné zohlednit, že odchodem do důchodu klesá lidem ve 
starobním důchodu výrazně životní úroveň. Zároveň dojde k podpoře 
turistického ruchu. 

Vyhověno.  
Text zákona byl upraven. Od poplatku z pobytu budou osvobozeny 
osoby starší 65 let. 
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12. Ministerstvo 
zemědělství 

3. D Novela zákona o místních poplatcích zavádí u poplatku z pobytu 
maximální výši 21 Kč za přenocování s účinností od 1. 1. 2020 a s 
účinností od 1. 1. 2021 sazbu až 50 Kč za přenocování.  Zvýšení stropu 
není uspokojivě vysvětleno a v samotné Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace Ministerstvo financí připouští, že kvantitativní 
hodnocení dopadů a přínosů návrhů změn nelze u zákona o místních 
poplatcích provést v rozsahu obvyklém jako u ostatních právních 
předpisů. Navrhujeme proto výrazné zvýšení stropu na 50 Kč od roku 
2021 přehodnotit. 

Vysvětleno. 
Stanovení maximální výše sazby nového místního poplatku z pobytu ve 
výši 21 Kč a následně, s účinností od roku 2021, ve výši 50 Kč, vychází 
z politického rozhodnutí, jehož cílem je nastavit proces sblížení výše 
sazby poplatku na území České republiky s výší sazeb obdobných 
poplatků na území ostatních, zejména evropských zemích. Nastavení 
výše maximální sazby v zákoně o místních poplatcích však není určující 
právě s ohledem na to, že sazba v zákoně je sazbou (ať 21 Kč v prvním 
období a 50 Kč od roku 2021) maximální. Dosažení cíle návrhu zákona 
bude v rozhodující míře záležet na rozhodnutí zastupitelstev 
jednotlivých obcí, jimž přísluší stanovit konkrétní sazbu poplatku s 
ohledem na místní podmínky v obecně závazné vyhlášce, pokud se 
vůbec obec rozhodne poplatek z pobytu v obci zavést. 

13. Ministerstvo 
životního prostředí 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

1. - Úvod 
Novelu zákona o místních poplatcích považujeme za velmi přínosnou, 
neboť přispěje k zefektivnění celého procesu výběru poplatků. 
Požadujeme, aby účinnost zákona byla co nejdříve. Navíc se jedná o 
jednu z priorit v Programovém prohlášení vlády ČR.   

Bere se na vědomí. 

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

2. D Hlava II Poplatek z pobytu § 3a – Předmět poplatku  
V praxi může vyvstat důkazní nouze. Správce poplatku může pouze 
provést kontrolu evidenční knihy, přičemž ale nebude mít možnost 
porovnat evidenční údaje se skutečným stavem, neboť nedisponuje 
právem vstupovat do soukromí plátce. V Důvodové zprávě novely 
tohoto zákona je uvedeno, že se správce poplatku může podle 
daňového řádu obrátit i na zprostředkovatele ubytování (např. různé 
servery zprostředkovávající ubytování u jednotlivých ubytovatelů) s 
výzvou k poskytnutí údajů nezbytných pro správu poplatku. 
Domníváme se, že v reálném prostředí nastává rozpor, kdy pravomoc 
správce poplatku k vyžadování informací vůči zahraničním serverům 
zprostředkující ubytování (např. platforma Airbnb) je nevymahatelná. 
Zahraničním právnickým osobám se písemnosti týkající se jejich 
činnosti podle daňového řádu doručují na adresu sídla pobočky nebo 
jiné organizační složky zřízené v České republice. Zahraniční servery 
zprostředkující ubytování (např. platforma Airbnb) pobočku či jinou 
organizační složku v České republice nemají. 

Vysvětleno. 
Daňový řád upravuje řadu nástrojů, jaké může správce daně v rámci 
správy poplatku využít pro správné zjištění a stanovení daně. Například 
může vyžadovat informace nezbytné pro správu poplatku (§ 57, § 58 
daňového řádu). Protože zprostředkovatel vykonává činnost na území 
České republiky (zprostředkovává zde pobyty), lze na něj vztáhnout 
působnost daňového řádu a institutů v něm (výzva k poskytnutí 
informací, pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy apod.). 
Vůči zprostředkovatelům, kteří nemají sídlo v ČR, existuje možnost 
využít stávající instituty mezinárodní spolupráce při správě daní (zákon 
č. 164/2013 Sb.), zejména pokud jde o doručování písemností (zmíněná 
výzva nebo rozhodnutí o uložení pokuty). Řešení problému formou 
dalšího nového institutu mezinárodní spolupráce je nad rámec tohoto 
návrhu zákona. 
Vůči zprostředkovatelům se sídlem na území České republiky pak lze 
využít další instituty, například v rámci vyhledávací činnosti provést 
i místní šetření (§ 80 a násl. daňového řádu). 
 

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

3. D Hlava II Poplatek z pobytu § 3b – Osvobození od poplatku  
V návrhu novely je však zcela vypuštěno osvobození za přechodné 
ubytování žáků a studentů, kteří mohou být ubytování i po dobu kratší 
60 dnů. Navrhujeme proto v ustanovení § 3b (Osvobození od poplatku) 
doplnit do písm. f) další bod, a to bod č. 4 následujícího znění: 

Vyhověno jinak.  
Text zákona byl upraven. Od poplatku z pobytu budou osvobozeny 
osoby mladší 18 let. 
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„4. v zařízení sloužícím pro provizorní ubytování studentů a žáků“. 

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

4. D Hlava II Poplatek z pobytu §3g – Evidenční povinnost odstavec 2 c) 
Navrhovaný zákon žádá nově evidovat datum narození osoby, které byl 
poskytnut úplatný pobyt, protože je tento údaj relevantní pro posouzení 
oprávněnosti uplatnění osvobození. Ve stávajícím znění zákona 
č.565/1990 Sb., o místních poplatcích jsou u poplatků za lázeňský nebo 
rekreační pobyt též vyjmenovány osoby nepodléhající tomuto poplatku, 
bez nutnosti evidovat datum narození. Doporučujeme zvážit, i s 
ohledem na stávající nařízení GDPR, nutnost nově evidovat datum 
narození. 

Vysvětleno 
U poplatku z pobytu je u vybraných osob stanovena věková hranice pro 
vznik nároku na osvobození. Oprávněné osoby jsou povinny si nárok na 
osvobození uplatnit doložením data narození, jinak nárok na osvobození 
ztrácí. Plátce poplatku, kterým je ubytovatel, je povinen vést evidenční 
knihu, do které zapisuje údaje rozhodující pro kontrolní činnost správce 
poplatku, zda vybral a odvedl poplatek ve správné výši. Správce poplatku 
musí mít tedy k dispozici údaje, na základě kterých ověří, které osoby 
byly od poplatku osvobozeny. Správce poplatku i plátce poplatku jsou 
povinni dodržovat zásadu mlčenlivosti v daňovém řízení. 

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

5. D Hlava VII Zavedení a správa poplatku – reálné kvantitativní 
hodnocení dopadů a přínosů novelizace tohoto zákona nelze zcela 
předjímat. Míra diskrece zákona je v tomto případě řešena správcem 
poplatku (obecní úřad obce). Místní poplatky jsou pro poplatkové 
subjekty povinnými až po jejich zavedení na území obcí obecně 
závaznou vyhláškou, přičemž o jejich výši, rozsahu osvobození nebo 
úlev rozhoduje zastupitelstvo obce. Domníváme se, že v reálném 
prostředí, zejména v menších obcích s rozptýlenou zástavbou a 
rozvinutým ubytováním v soukromí (např. v horských obcích, letních 
turistických sídlech), bude v praxi ztížené, aby zaměstnanci obce 
kontrolovali ubytovací zařízení a dokazovali případné rozdíly v 
aktuálních stavech mezi ubytovanými a evidencí. 

Vysvětleno 
U místních poplatků, obdobně jako u jiných daní, má poplatkový subjekt 
povinnosti nepeněžité povahy, především povinnost ohlásit, že nastaly 
skutečnosti, které způsobily, že je v postavení poplatkového subjektu. 
Pokud jde o činnost obecního úřadu, jako správce poplatku, jedná se o 
výkon správy daní podle daňového řádu, obdobně jako u finančních 
úřadů, tj. je to jedna z jeho náplně činností vykonávána v přenesené 
působnosti, při které využívá nástroje dle daňových právních předpisů.  

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

6. - Závěr 
1. Důvodová zpráva novely tohoto zákona předkládá komparaci 
evropských zemí mající zavedený poplatek za ubytování. Česká 
republika má stávající výši poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt i 
poplatku z ubytovací kapacity jeden z nejnižších z posuzovaných 
evropských států. Nově navrhované maximální sazby nového poplatku 
z pobytu jsou ve výši 21 Kč/den, resp. ve druhé fázi, od 1. ledna 2021 v 
maximální výši 50 Kč/den. Souhlasíme s navýšením sazby i s ohledem 
na to, že současná výše sazby, která zůstala v nezměněné výši ode dne 
nabytí účinnosti zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
nereflektuje růst cenové hladiny, ke které došlo ve všech odvětvích 
ekonomiky.  
2. Co se týče dalších dílčích změn některých dalších místních poplatků, 
které novela předkládá, zejména souhlasíme s úpravou poplatku za 
užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného s 
protizneužívací klauzulí, kdy lze vynětí z poplatku uplatnit pouze v 
případě, kdy je výtěžek akce na charitativní účely skutečně odveden, 
nikoliv jen určen, jak je uvedeno v současné úpravě zákona o místních 
poplatcích. 

Bere se na vědomí. 
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15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

1. Z K čl. I., bodu 12 (§ 3a): 
Navrhuji následující znění § 3a (tučně je vyznačen nadpis a dále text, 
který není součástí předkladatelem navrženého znění, a přeškrtnutá je 
část předkladatelem navrhovaného zákona, kterou navrhuji z návrhu 
vypustit): 

„Předmět poplatku 
(1)Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt u jednotlivého 
poskytovatele pobytu, kterým se rozumí poskytovatel ubytovacích 
služeb v ubytovacích zařízeních, bytech, bytových domech, 
rodinných domech nebo ve stavbách pro bytovou rekreaci, pokud 
tyto služby poskytuje živnostenským způsobem. po dobu nejvýše 60 
po sobě jdoucích kalendářních dnů. 
(2) Předmětem poplatku není ubytování v bytech, bytových 
domech či rodinných domech na základě smlouvy o nájmu bytu k 
zajištění bytových potřeb nájemce, pokud je doba trvání nájmu 
delší než 60 dnů. 
 
Odůvodnění: 
Navrhuji následující úpravy předkladatelem navrženého vymezení 
předmětu poplatku: 
1) zúžení předmětu na pobyt u poskytovatele, který poskytuje 
ubytovací služby živnostenským způsobem dle živnostenského zákona, 
tj. především soustavně. Není přiměřené, aby byl předmětem poplatku 
krátkodobý pobyt poskytnutý jednorázově, např. týdenní podnájem 
poskytnutý známému, který právě přišel o bydlení. V takových 
případech představuje pro poskytovatele ubytování větší zátěž než 
vlastní poplatek evidenční povinnost dle navrhovaného § 3g, spojená 
navíc s tím, že by byl poskytovatel podroben povinnostem správce 
osobních údajů. Lze předpokládat, že většina jednorázových 
poskytovatelů pobytu de facto nebude vědět, že jsou plátci poplatku, a 
proto se budou nevědomky dopouštět porušování poplatkové 
povinnosti, s příslušnými sankčními následky, které však vůči nim 
budou vynucovány jen zřídka, tudíž arbitrárně a nespravedlivě. Z toho 
důvodu navrhuji předmět poplatku zúžit pouze na pobyt u těch 
poskytovatelů, kteří ubytovací služby poskytují soustavně ve smyslu 
živnostenského práva. Navrhovaná definice ubytovacích služeb je 
částečně převzata z nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových 
náplních jednotlivých živností, s tím, že pro odstranění právní nejistoty 
je v návrhu výslovně uvedeno, že jde i o ubytovací služby poskytované 
v jednotlivých bytech. 
2) dále navrhuji odstranit „zastropování“ předmětu poplatku na pobyt 
poskytovaný po dobu maximálně 60 dnů. Znění navrhované 
předkladatelem by umožnilo subjektům jednoduše obcházet 
poplatkovou povinnost tím, že by uzavřeli smlouvu o ubytování či 

Vysvětleno. 
Sloučení dosavadních dvou poplatků do jednoho nového poplatku 
navrhovaného charakteru je výsledkem poměrně širokého konsenzu 
vznikajícího dlouhou dobu na základě úsilí Ministerstva financí a 
Ministerstva pro místní rozvoj. Vypuštění limitu 60 dní by vedlo k 
zásadní změně koncepce návrhu zákona, se kterou nelze souhlasit. 
Změna koncepce by mimo jiné mohla dopadnout i na ubytovny sociálně 
slabých, což je kontraproduktivní.  
Návrh navíc vytváří značný prostor pro obcházení a rizika, že nepokryje 
veškeré možné případy poskytnutí pobytu, a to kvůli vazbě na formu 
poskytování pobytu (ubytovací služby) a rozlišování mezi jednotlivými 
druhy prostorů. Návrh nereflektuje rozdíly mezi smlouvou o ubytování a 
nájemní smlouvou podle občanského zákoníku a pojem „živnostenský 
způsob“ je nejasný a vedl by k výkladovým problémům 
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nepojmenovanou smlouvu s podobnými náležitostmi na dobu delší než 
60 dnů, přičemž ubytovaný by smluvně stanovenou dobu pobytu 
nedokončil. 
3) V návaznosti na úpravu navrženou v předchozím bodě je ovšem 
nutné vyjmout z předmětu poplatku smlouvy o nájmu bytu dle 
občanského zákoníku, což navrhuji učinit v novém odstavci. 
Tato připomínka je zásadní. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

2. Z K čl. I., bodu 13 (§ 3d) 
Bod 13 navrhuji vypustit a následující ustanovení v návaznosti na tuto 
úpravu přečíslovat. 
 
Odůvodnění: 
V tomto bodě předkladatel navrhuje zvýšit maximální výši poplatku 
z pobytu z 21 Kč na 50 Kč, s účinností od roku 2021. Částka 21 Kč je 
přitom součet stávající maximální výše poplatku z pobytu (15 Kč) a 
poplatku z ubytovací kapacity, který se navrhuje zrušit. Stávající 
podmínky ovšem nejsou vhodné pro zvýšení poplatku z pobytu. Jeho 
plátci, ve smyslu ubytovatelů, čelí tvrdé konkurenci ze strany 
poskytovatelů ubytovacích služeb využívajících online 
zprostředkování, kteří jsou obtížně dohledatelní a vymáhání poplatkové 
povinnosti vůči nim je tudíž velmi problematické. Dle v současnosti 
účinného znění zákona se přitom již poplatek z pobytu (narozdíl od 
poplatku z ubytovacích kapacit), na tyto poskytovatele vztahuje, ovšem 
jeho faktická vymahatelnost vůči nim je obtížná, což se navrhovanou 
novelou nijak nezmění. Zvýšení poplatku by tudíž vedlo k prohloubení 
konkurenční nevýhody těch poskytovatelů, kteří jsou natolik 
institucionalizovaní, že se jeho odvádění nemohou vyhnout, tj, hotelů 
apod. Toto prohloubení nerovnosti na trhu ubytovacích služeb 
nepovažuji za žádoucí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Stanovení maximální výše sazby nového místního poplatku z pobytu ve 
výši 21 Kč a následně, s účinností od roku 2021, ve výši 50 Kč, vychází z 
politického rozhodnutí, jehož cílem je nastavit proces sblížení výše sazby 
poplatku na území České republiky s výší sazeb obdobných poplatků na 
území ostatních, zejména evropských zemích. Nastavení výše maximální 
sazby v zákoně o místních poplatcích však není určující právě s ohledem 
na to, že sazba v zákoně je sazbou (ať 21 Kč v prvním období a 50 Kč od 
roku 2021) maximální. Dosažení cíle návrhu zákona bude v rozhodující 
míře záležet na rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých obcí, jimž přísluší 
stanovit konkrétní sazbu poplatku s ohledem na místní podmínky v 
obecně závazné vyhlášce, pokud se vůbec obec rozhodne poplatek z 
pobytu v obci zavést.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1. - Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování souladu 
se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v 
Evropské unii, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 
1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii, v platném znění. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Návrhu se v širších souvislostech dotýká: 

• čl. 45 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, čl. 45 
Listiny základních práv Evropské unie. 

Subjektem poplatku za psů se nově stávají cizinci, kteří nemají v ČR 

Bere se na vědomí. 
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trvalý pobyt. 
Připomínky a případné návrhy změn: 
K návrhu zákona neuplatňujeme žádné připomínky z hlediska jeho 
slučitelnosti s právem EU. 
Závěr: 
Návrhem není do právního řádu České republiky zapracováváno 
právo Evropské unie a návrh není s právem Evropské unie 
v rozporu. 

17. Akademie věd 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

19. Asociace 
samostatných 

odborů 

1. D HLAVA II. Poplatek z  pobytu, § 3d - Sazba poplatku 
Doporučujeme stanovit výši sazby poplatku z pobytu nejvýše 30 Kč, s 
účinností od 1. 1. 2021. 
Doporučující připomínka. 
 
Zdůvodnění: 
Vzhledem k předpokládanému ekonomickému vývoji a inflaci v České 
republice doporučujeme objektivizovat sazbu poplatku z pobytu (s 
účinností od 1. ledna 2021). 

Vysvětleno. 
Stanovení maximální výše sazby nového místního poplatku z pobytu ve 
výši 21 Kč a následně, s účinností od roku 2021, ve výši 50 Kč, vychází z 
politického rozhodnutí, jehož cílem je nastavit proces sblížení výše sazby 
poplatku na území České republiky s výší sazeb obdobných poplatků na 
území ostatních, zejména evropských zemích. Nastavení výše maximální 
sazby v zákoně o místních poplatcích však není určující právě s ohledem 
na to, že sazba v zákoně je sazbou (ať 21 Kč v prvním období a 50 Kč od 
roku 2021) maximální. Dosažení cíle návrhu zákona bude v rozhodující 
míře záležet na rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých obcí, jimž přísluší 
stanovit konkrétní sazbu poplatku s ohledem na místní podmínky v 
obecně závazné vyhlášce, pokud se vůbec obec rozhodne poplatek z 
pobytu v obci zavést. 

20. Bezpečnostní 
informační služba 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

21. Česká národní banka 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

22. Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

1. Z Obecně k návrhu 
Návrh zákona počítá s účinností dnem 1. ledna 2020, s výjimkou 
ustanovení čl. I bodu 13, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
Vzhledem k problematice „sdílené ekonomiky“, v souvislosti s 
ubytovacími službami (platforma Airbnb), jejíž řešení je naléhavé a 
bylo již mnohokrát diskutováno, ČMKOS požaduje, aby zákon nabyl 
účinnosti dnem 1. ledna 2019. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Nevyhověno. Rozpor. 
Vzhledem k tomu, že návrh zákona upravuje zásadní koncepční změnu 
spočívající v zavedení poplatku z pobytu, je nezbytné, aby byla 
poskytnuta dostatečná legisvakance. Pouze tak budou mít obce dostatek 
času na to, aby pomocí úpravy obecně závazné vyhlášky případně nový 
poplatek z pobytu zavedly. 
S ohledem na předpokládanou délku zbývající části legislativního 
procesu je rovněž ne zcela pravděpodobné, že by zákon byl vyhlášen ve 
Sbírce zákonů před koncem roku 2019. 
 

23. Český báňský úřad 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

24. Český statistický 
úřad 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 
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25. Český 
telekomunikační 

úřad 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

26. Český úřad 
zeměměřický a 

katastrální 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

30. Hlavní město Praha 1. D K Čl. I 
K bodům 7 (§ 2 odst. 2), 12 (§ 3b písm. a) a písm. f) bodu 2) a 46 (§ 
16c písm. b)): 
- doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel 
vlády, za normativní odkaz na jiný právní předpis vložit odkaz na 
poznámku pod čarou a v ní uvést úplnou citaci tohoto jiného právního 
předpisu. 

Nevyhověno. 
Poznámky pod čarou mají nenormativní charakter a navíc je zpravidla 
není možné samostatně novelizovat. Z tohoto důvodu se v moderní 
daňové legislativě poznámky pod čarou nepoužívají. 

30. Hlavní město Praha 2. D K Čl. I 
K bodu 8 (§ 2 odst. 3): 
- doporučujeme za text „odst. 3“ vložit slova „větě druhé“. 

Vysvětleno. 
Text novelizačního bodu odpovídá ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády 

30. Hlavní město Praha 3. D K Čl. I 
K bodu 9 (§ 2 odst. 4): 
- doporučujeme za text „odst. 4“ vložit slova „větě první“ a za slovo 
„a“ vložit slova „ve větě druhé“. 

Vysvětleno.  
Text novelizačního bodu odpovídá ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády 

30. Hlavní město Praha 4. D K Čl. I 
K bodu 12 (§ 3a až 3g): 
doporučujeme: 
- v úvodní větě, v souladu s čl. 70 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, 
slova „§ 3a až § 3g“ nahradit slovy „§ 3a až 3g“; 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

30. Hlavní město Praha 5. D K Čl. I 
K bodu 12 (§ 3a až 3g): 
doporučujeme: 
- v § 3b písm. e) za slova „sezónní práce“, z důvodu jednoznačného 
výkladu (uvedený pojem je podle našeho názoru velice obecný a při 
prokazování oprávněnosti osvobození by docházelo ke značným 
problémům) a v souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 Legislativních pravidel 
vlády, vložit normativní odkaz na jiný právní předpis (v podobě jeho 
zkráceného názvu nebo zobecněného názvu umožňujícího jeho 
jednoznačně určení) nebo nenormativní odkaz na jiný právní předpis (s 
použitím slov „jiný právní předpis“), doplnit jej odkazem na poznámku 
pod čarou a v ní uvést úplnou citaci tohoto jiného právního přepisu 
nebo jeho ustanovení; 

Vyhověno jinak.  
Ustanovení § 3b písm. e) bylo vypuštěno. 
 

30. Hlavní město Praha 6. D K Čl. I 
K bodu 12 (§ 3a až 3g): 
doporučujeme: 
- v § 3b písm. f) bodu 3 za slova „veřejně prospěšným poplatníkem“, z 
důvodu jednoznačného výkladu (podle našeho názoru není zřejmé, kdo 

Vysvětleno. 
Pojem lze považovat za jednoznačný, neboť je v něm samotném 
použito, že jde o veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů 
právnických osob. Obdobně je tento pojem použit např. v zákoně o dani 
silniční. 
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je uvedenou osobou míněn) a v souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 
Legislativních pravidel vlády, vložit normativní odkaz na jiný právní 
předpis (v podobě jeho zkráceného názvu nebo zobecněného názvu 
umožňujícího jeho jednoznačně určení) nebo nenormativní odkaz na 
jiný právní předpis (s použitím slov „jiný právní předpis“), doplnit jej 
odkazem na poznámku pod čarou a v ní uvést úplnou citaci tohoto 
jiného právního přepisu nebo jeho ustanovení; 

 

30. Hlavní město Praha 7. D K Čl. I 
K bodu 12 (§ 3a až 3g): 
doporučujeme: 
- v § 3d částku „21 Kč“ nahradit částkou „50 Kč“ (aby maximální 
hranice sazby nově navrhovaného poplatku z pobytu byla již v první 
fázi, tj. s účinností ode dne 1. 1. 2020, stanovena na 50 Kč, neboť 
navrhovaná maximální sazba 21 Kč je součtem maximálních sazeb 
obou stávajících místních poplatků, poplatku za lázeňský nebo 
rekreační pobyt (15 Kč) a poplatku z ubytovací kapacity (6 Kč), 
přičemž maximální výše sazby poplatku za lázeňský nebo rekreační 
pobyt zůstává v nezměněné výši ode dne nabytí účinnosti zákona č. 
565/1990 Sb., tj. od 1. 1. 1991, a neodpovídá současným nákladům 
lázeňských míst a míst se zvýšeným soustředěným turistickým ruchem 
na udržování lázeňské a jiné infrastruktury), 

Vysvětleno. 
Stanovení maximální výše sazby nového místního poplatku z pobytu ve 
výši 21 Kč a následně, s účinností od roku 2021, ve výši 50 Kč, vychází z 
politického rozhodnutí, jehož cílem je nastavit proces sblížení výše sazby 
poplatku na území České republiky s výší sazeb obdobných poplatků na 
území ostatních, zejména evropských zemích. Nastavení výše maximální 
sazby v zákoně o místních poplatcích však není určující právě s ohledem 
na to, že sazba v zákoně je sazbou (ať 21 Kč v prvním období a 50 Kč od 
roku 2021) maximální. Dosažení cíle návrhu zákona bude v rozhodující 
míře záležet na rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých obcí, jimž přísluší 
stanovit konkrétní sazbu poplatku s ohledem na místní podmínky v 
obecně závazné vyhlášce, pokud se vůbec obec rozhodne poplatek z 
pobytu v obci zavést. 
 

30. Hlavní město Praha 8. D K Čl. I 
K bodu 12 (§ 3a až 3g): 
doporučujeme: 
- v § 3g odst. 2 písm. a) slova „doba pobytu“ nahradit slovy „datum 
začátku a konce poskytnutí úplatného pobytu“ (z důvodu 
jednoznačného určení doby, která by mohla být podle návrhu uvedena 
pouze např. jako 5 dní bez uvedení dat), 

Vyhověno jinak. 
Text návrhu byl upraven v duchu připomínky. 

30. Hlavní město Praha 9. D K Čl. I 
K bodu 12 (§ 3a až 3g): 
doporučujeme: 
- v § 3g odst. 2 písm. f) slovo „vybraného“ nahradit slovem 
„vybíraného“ (z důvodu nezbytné znalosti výše poplatku, který má být 
vybrán a správci poplatku odveden, bez ohledu na skutečnost, zda 
plátce poplatku od poplatníka poplatek v plné výši skutečně vybral; a to 
v souladu s § 233 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen 
„daňový řád“), podle nějž plátce daně, který je povinen podle zákona 
vybrat nebo srazit daň nebo úhradu na zajištění daně, je povinen tuto 
daň nebo úhradu odvést ve stanovené lhůtě a výši). 

Vysvětleno 
Slovo „vybraného“ vyjadřuje částku, která byla od poplatníka skutečně 
vyprána, když před tím správce poplatku samozřejmě ověřil, jaká je výše 
vybírané částky, tj. podle sazby stanovené v obecně závazné vyhlášce, 
kterou obec poplatek zavedla 

30. Hlavní město Praha 10. D K Čl. I 
K bodům 12 (§ 3b písm. a) a § 3g odst. 2 písm. d) bodu 7), 40 a 41 
(§ 16 odst. 3 písm. h) a j)): 
- doporučujeme, v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel 
vlády, čárku na konci nahradit středníkem. 

Vysvětleno. 
V žádném z uvedených ustanovení nejde o samostatnou větu 
v jazykovém smyslu. 
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30. Hlavní město Praha 11. D K Čl. I 
K bodu 13 (§ 3d): 
- doporučujeme, v souladu s připomínkou k bodu 12 (§ 3d), bod 
vypustit. 

Vysvětleno. 
Stanovení maximální výše sazby nového místního poplatku z pobytu ve 
výši 21 Kč a následně, s účinností od roku 2021, ve výši 50 Kč, vychází z 
politického rozhodnutí, jehož cílem je nastavit proces sblížení výše sazby 
poplatku na území České republiky s výší sazeb obdobných poplatků na 
území ostatních, zejména evropských zemích. Nastavení výše maximální 
sazby v zákoně o místních poplatcích však není určující právě s ohledem 
na to, že sazba v zákoně je sazbou (ať 21 Kč v prvním období a 50 Kč od 
roku 2021) maximální. Dosažení cíle návrhu zákona bude v rozhodující 
míře záležet na rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých obcí, jimž přísluší 
stanovit konkrétní sazbu poplatku s ohledem na místní podmínky v 
obecně závazné vyhlášce, pokud se vůbec obec rozhodne poplatek z 
pobytu v obci zavést. 

30. Hlavní město Praha 12. D K Čl. I 
K bodu 15 (§ 4 odst. 1): 
- doporučujeme za text „odst. 1“ vložit slova „větě druhé“. 

Vysvětleno.  
Text novelizačního bodu odpovídá ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády 

30. Hlavní město Praha 13. D K Čl. I 
K bodu 17 (§ 6 odst. 1): 
- doporučujeme za text „odst. 1“ vložit slova „větě třetí“. 

Vysvětleno.  
Text novelizačního bodu odpovídá ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády 

30. Hlavní město Praha 14. D K Čl. I 
K bodu 20 (§ 10 odst. 1): 
- doporučujeme za slova „v odstavci 1“ vložit slova „větě druhé“. 

Vysvětleno.  
Text novelizačního bodu odpovídá ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády 

30. Hlavní město Praha 15. D K Čl. I 
K bodu 24 (§ 10b odst. 2): 
- doporučujeme za text „odst. 2“ vložit slova „větě třetí“. 

Vysvětleno.  
Text novelizačního bodu odpovídá ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády 

30. Hlavní město Praha 16. D K Čl. I 
K bodu 26 (§ 10b odst. 6): 
- doporučujeme za text „odst. 6“ vložit slova „větě první“. 

Vysvětleno.  
Text novelizačního bodu odpovídá ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády 

30. Hlavní město Praha 17. D K Čl. I 
K bodu 28 (§ 10c“): 
- doporučujeme za text „§ 10c“ vložit slova „odst. 1 větě druhé“. 

Vysvětleno.  
Text novelizačního bodu odpovídá ustanovení čl. 57 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády 

30. Hlavní město Praha 18. D K Čl. I 
K bodu 41 (§ 16 odst. 3 písm. l)): 
- doporučujeme na konci doplnit tečku. 

Vyhověno.  
V rámci dalších změn tohoto novelizačního bodu byla doplněna tečka. 

30. Hlavní město Praha 19. D K Čl. III 
- Doporučujeme, v souladu s připomínkami k bodům 12 a 13 (§ 3d), 
slova „, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 13, který nabývá účinnosti 
dnem 1. ledna 2021“ vypustit. 

Vysvětleno. 
Stanovení maximální výše sazby nového místního poplatku z pobytu ve 
výši 21 Kč a následně, s účinností od roku 2021, ve výši 50 Kč, vychází z 
politického rozhodnutí, jehož cílem je nastavit proces sblížení výše sazby 
poplatku na území České republiky s výší sazeb obdobných poplatků na 
území ostatních, zejména evropských zemích. Nastavení výše maximální 
sazby v zákoně o místních poplatcích však není určující právě s ohledem 
na to, že sazba v zákoně je sazbou (ať 21 Kč v prvním období a 50 Kč od 
roku 2021) maximální. Dosažení cíle návrhu zákona bude v rozhodující 
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míře záležet na rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých obcí, jimž přísluší 
stanovit konkrétní sazbu poplatku s ohledem na místní podmínky v 
obecně závazné vyhlášce, pokud se vůbec obec rozhodne poplatek z 
pobytu v obci zavést. 

30. Hlavní město Praha 20. D K Důvodové zprávě 
V Důvodové zprávě je k § 3g odst. 1, který upravuje povinnost vést 
evidenční knihu, uvedeno, že se „správce poplatku může podle 
daňového řádu obrátit i na zprostředkovatele ubytování (např. různé 
servery zprostředkovávající ubytování u jednotlivých ubytovatelů) s 
výzvou k poskytnutí údajů nezbytných pro správu poplatku. Takovými 
údaji může být například informace o tom, komu a pro koho bylo v 
obci zprostředkováno ubytování. I v tomto případě může správce daně 
uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve výši až 500 
000 Kč.“. S výše uvedeným si dovolujeme nesouhlasit, neboť podle 
našeho názoru § 57 odst. 1 písm. a) až d) daňového řádu vůči 
právnickým osobám zprostředkujícím ubytování, které mají sídlo v 
zahraničí, využít nelze.  
Odůvodnění: 
Současný stav v segmentu tzv. „sdílené ekonomiky“ neumožňuje 
správcům poplatku uplatnit zákonné postupy v rámci poplatkového 
řízení, a to mj. z důvodu, že pravomoc správce poplatku k vyžadování 
informací vůči zahraničním serverům zprostředkujícím ubytování je 
nevymahatelná. Zahraničním právnickým osobám se písemnosti 
týkající se jejich činnosti podle daňového řádu doručují na adresu sídla 
pobočky nebo jiné organizační složky zřízené v České republice. 
Zahraniční servery zprostředkující ubytování (např. Airbnb.com) 
pobočku či jinou organizační složku v České republice nemají. Veškeré 
další postupy iniciované z úřední povinnosti, a to mimo jiné provedení 
místního šetření (§ 81 až 84 daňového řádu) se míjí požadovaným 
účinkem z důvodu absolutní identifikační anonymity nabízených 
prostor k ubytování na komunikačních digitálních platformách. 
Správce poplatku si nemůže opatřit důkazní prostředky z důvodu, že 
konkrétní místa k ubytování, až na marginální případy, nejsou na 
komunikační platformě textově ani obrazově relevantně identifikovány. 
V případě serverů zprostředkujících ubytování není možné vyšetřit 
alespoň přibližně relevantní kontakt na poskytovatele ubytování a 
konkrétní adresu místa bez potvrzené rezervace (v některých případech 
ubytovatel kontakt poskytne až po uhrazení ubytování). Zjištění 
relevantních informací o ubytovatelích nelze ani prostřednictvím 
mezinárodní daňové spolupráce mezi finančními správami. Žádosti o 
poskytnutí informací jsou dožádanými orgány jurisdikcí, v nichž mají 
zprostředkovatelé ubytování své sídlo, odmítány jako příliš obecné a 
mimo limity stávající mezinárodně-právní úpravy výměny informací. 
Považujeme za nutné konstatovat, že pokud se ubytovatel k poplatku 

Vysvětleno. 
Daňový řád již upravuje řadu nástrojů, jaké může správce daně v rámci 
správy poplatku využít pro správné zjištění a stanovení daně. Například 
může vyžadovat informace nezbytné pro správu poplatku (§ 57, § 58 
daňového řádu).  
 
V souladu s § 45 odst. 1 větou druhou daňového řádu se na adresu sídla 
pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu zahraniční 
právnické osoby v ČR doručuje v případě, týká-li se písemnost činnosti 
této pobočky nebo organizační složky. Tato věta je speciálním pravidlem 
vůči větě první tohoto odstavce. Jestliže zahraniční právnická osoba 
takovou pobočku nebo organizační složku na území České republiky 
nemá, nemůže se této pobočky písemnost týkat, tudíž se toto ustanovení 
nevyužije a uplatní se obecné pravidlo podle věty první, podle kterého se 
má doručovat na adresu sídla, byť by bylo v cizině. 
 
Z hlediska mezinárodní spolupráce při správě daní je třeba upozornit, že 
kromě institutu poskytování informací je možné využívat i další formy 
spolupráce, jako např. doručování do zahraničí. 
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nepřihlásí sám, jsou reálné šance na úspěšné zjištění a vybrání poplatku 
i přes navrhovanou změnu velmi omezené. V dané problematice nelze 
správcem poplatku uplatnit u „anonymního“ daňového subjektu vedení 
evidenční knihy a ověřit správné plnění poplatkové povinnosti. Pouze 
medializace problematiky a její diskuse vede k nárůstu dobrovolně 
evidovaných plátců poplatku (či plátců poplatku evidovaných na 
základě udání). Jsme přesvědčeni, že navrhovaný právní stav v dotčené 
oblasti nebude v souladu s principem zákazu diskriminace, a to ve 
vztahu k rovnosti dobrovolně evidovaných plátců poplatku a plátců 
poplatku přikrytých anonymitou komunikačních platforem. 
Domníváme se, že východiskem k řešení problematiky nedaněných 
příjmů ze sdílené ekonomiky by mohlo být doporučení uvedené v 
Analýze sdílené ekonomiky a digitální platforem zpracované Sekcí pro 
evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky v červnu 2017: 
„Základem přístupu by měl být vyšší standard správy daní dle 
obecných hmotněprávních pravidel. Případné legislativní akty by se 
měly soustředit zejména na odstranění informačního deficitu správce 
daně, tj. například využití dat (tzv. digitální stopy), kterou 
zaznamenává zprostředkovatel o všech platebních transakcích mezi 
poskytovateli a uživateli dané služby. V případě tohoto řešení je 
potřeba nalézt způsob, jakým tuto povinnost zprostředkovateli uložit, s 
přihlédnutím k možnosti existence právních vztahů s mezinárodním 
prvkem, tak aby byla efektivní a vymahatelná.“. 

31. Hospodářská 
komora České 

republiky 

1. Z A. Obecné připomínky k předkládanému materiálu 
Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) rámcově souhlasí s 
navrhovanou změnou v oblasti místních poplatků a se sloučením 
poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity 
do jednoho nového poplatku z pobytu. Podstata novely zákona o 
místních poplatcích spočívající ve sloučení dvou místních poplatků do 
jednoho místního poplatku za pobyt je správná, neboť přispívá ke 
snižování administrativní zátěže nejen obcí, ale i podnikatelů. Navíc se 
jedná o jednu z priorit v Programovém prohlášení vlády ČR. 
Navrhovaný místní poplatek za pobyt se svým charakterem přiblíží 
podobně zaměřeným poplatkům v zahraničí, přičemž poplatníkem 
budou ubytované osoby a nově již nebudou ubytovatelé zatěžováni 
platbou místního poplatku z ubytovací kapacity. Konstrukce poplatku i 
stanovení maximální sazby odpovídá stavu v zahraničí. 

Bere se na vědomí. 

31. Hospodářská 
komora České 

republiky 

2. Z A. Obecné připomínky k předkládanému materiálu 
Pokud by předkladatel setrval u konceptu ubytované osoby jako 
poplatníka, je ke zvážení s ohledem na náročnost kontrolní činnosti 
výběru místních poplatků ze strany obcí možnost, aby správce poplatku 
mohl jeho plátci stanovit poplatek paušální částkou, s čímž stávající 
právní úprava (ani návrh předkladatele novely) nepočítá. Tedy možnost 
sjednat mezi plátcem a správcem paušál. 

Vysvětleno. 
V navržené právní úpravě poplatku za ubytování byl zvolen model daně 
vybírané srážkou podle § 233 an. daňového řádu. V tomto modelu je 
výběr daně (v širším slova smyslu) od poplatníků delegován na plátce 
daně, který jej provádí pod svou majetkovou odpovědností a odvádí 
vybranou daň správci daně. 
Tento model neumožňuje zavedení institutu paušální výše poplatku v té 
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podobě, že by jeho využití bylo závislé na zvolení tohoto institutu 
zavedeného obecně závaznou vyhláškou obce plátcem poplatku. 
Vzhledem k tomu, že přímo ubytovanému jsou ukládány práva a 
povinnosti, není možné, aby o jeho poplatkové povinnosti rozhodoval 
plátce daně „dohodou se správcem poplatku“. 

31. Hospodářská 
komora České 

republiky 

3. Z A. Obecné připomínky k předkládanému materiálu 
Novela přináší mnoho vylepšení, která přispějí k zefektivnění celého 
procesu výběru poplatku. Mimo jiné se i rozšiřuje okruh subjektů, na 
které poplatková povinnost dopadne (ubytování v soukromí, sdílené 
ubytování). Obáváme se, že v reálném prostředí bude obtížné zajistit 
rovný přístup správce poplatku ke všem plátcům (ale i samotným 
poplatníkům, pokud předkladatel zůstane u navrhovaného konceptu), a 
to zejména v obcích s rozptýlenou zástavbou a rozvinutým ubytováním 
v soukromí (v horských obcích, letních turistických sídlech, ale nově i 
větších městech s rozšířeným sdíleným ubytováním), kde nebude v 
praxi reálné, aby zaměstnanci obce kontrolovali ubytovací zařízení a 
dokazovali případné rozdíly v aktuálních stavech mezi ubytovanými a 
evidencí. Je proto třeba hledat řešení pro snížení administrativní 
náročnosti výběru poplatků a kontroly jejich odvádění, např. právě 
možnost zapravení poplatku plátcem daně (popř. poplatníka, změní-li 
se koncept subjektu poplatku) paušální částkou. 

Vysvětleno. 
V navržené právní úpravě poplatku za ubytování byl zvolen model daně 
vybírané srážkou podle § 233 an. daňového řádu. V tomto modelu je 
výběr daně (v širším slova smyslu) od poplatníků delegován na plátce 
daně, který jej provádí pod svou majetkovou odpovědností a odvádí 
vybranou daň správci daně. 
Tento model neumožňuje zavedení institutu paušální výše poplatku v té 
podobě, že by jeho využití bylo závislé na zvolení tohoto institutu 
zavedeného obecně závaznou vyhláškou obce plátcem poplatku. 
Vzhledem k tomu, že přímo ubytovanému jsou ukládány práva a 
povinnosti, není možné, aby o jeho poplatkové povinnosti rozhodoval 
plátce poplatku „dohodou se správcem poplatku“. 

31. Hospodářská 
komora České 

republiky 

4. Z A. Obecné připomínky k předkládanému materiálu 
HK ČR navrhuje, aby účinnost zákona byla co nejdříve, a současně 
požadujeme v rámci připomínkového řízení, popř. dalšího 
legislativního procesu, hledat taková řešení, která by pomohla obcím 
při výběru poplatku a byla zároveň v souladu s obecnou daňovou 
legislativou, popř. se inspirovala instituty zavedenými u jiných daní. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že návrh zákona upravuje zásadní koncepční změnu 
spočívající v zavedení poplatku z pobytu, je nezbytné, aby byla 
poskytnuta dostatečná legisvakance. Pouze tak budou mít obce dostatek 
času na to, aby pomocí úpravy obecně závazné vyhlášky případně nový 
poplatek z pobytu zavedly. 
 

31. Hospodářská 
komora České 

republiky 

5. Z A.  Obecné připomínky k předkládanému materiálu 
V zákoně by mělo být zavedeno náhradní doručování písemností 
vlastníku nemovité věci, a to na adresu nemovité věci. 

Vysvětleno. 
Změna adresy pro doručování by vedla ke značným komplikacím jak pro 
správce poplatku, tak pro poplatníky či plátce poplatku. Například by 
nebylo zřejmé, na jakou adresu má být doručováno v případě, kdyby 
osoba vlastnila v obci více nemovitých věcí. 
Již za současné právní úpravy je však možné v rámci zásady vstřícnosti 
poplatníkům zasílat vyrozumění i na jinou adresu. Účinky doručení však 
může mít pouze adresa podle daňového řádu. Rozšiřování těchto adres by 
mohlo být vyhodnoceno jako neproporcionální zásah do práva na 
spravedlivý proces nebo práva vlastnit majetek. 
 

31. Hospodářská 
komora České 

republiky 

6. Z A. Obecné připomínky k předkládanému materiálu 
Navrhujeme, aby zákon uložil zprostředkovateli pobytu sdělovat 
(pravidelně v určitém intervalu a na předepsaném formuláři) obci údaje 
umožňující stanovit plátce a výši poplatku z pobytu. Neplnění 
povinnosti je nutné sankcionovat. Pokud jde o evidenční knihu, 

Vysvětleno 
Povinnost zprostředkovatele poskytnout data o uživatelích 
a poskytovatelích ubytovacích služeb v právním řádu ČR již existuje za 
předpokladu, že zprostředkovatel má sídlo nebo provozovnu v ČR. Na 
základě vyžádání správce poplatku je povinen bezúplatně poskytnout 
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neodpovídá tato koncepce potřebám výběru poplatku v případě tzv. 
sdílené ekonomiky. Studie v zemích s „delší“ tradicí sdílené 
ekonomiky ukazují, že údaje o předmětu poplatku je nutné vyžadovat u 
zprostředkovatele pobytu. Bez jeho údajů je výběr poplatku z pobytu 
nefunkční. V podstatě jde o zavedení kontrolního mechanismu, který 
umožní elektronicky „spárovat“ transakce přiznané poplatníkem se 
skutečnou poplatkovou povinností. Uvedená povinnost by mohla 
sloužit i pro správný výběr daní z příjmů. 

stanovené údaje nezbytné pro správu poplatku (§ 57, § 58 daňového 
řádu). Protože zprostředkovatel vykonává činnost na území České 
republiky (zprostředkovává zde pobyty), lze na něj vztáhnout působnost 
daňového řádu a institutů v něm (výzva k poskytnutí informací, pokuta 
za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy apod.). Vůči zprostřed-
kovatelům, kteří nemají sídlo v ČR, existuje možnost využít stávající 
instituty mezinárodní spolupráce při správě daní (zákon č. 164/2013 
Sb.), zejména pokud jde o doručování písemností (zmíněná výzva nebo 
rozhodnutí o uložení pokuty). Řešení problému formou dalšího nového 
institutu mezinárodní spolupráce je nad rámec tohoto návrhu zákona. 
Vůči zprostředkovatelům se sídlem na území České republiky pak lze 
využít další instituty, například v rámci vyhledávací činnosti provést 
i místní šetření (§ 80 a násl. daňového řádu). 

31. Hospodářská 
komora České 

republiky 

7. Z B. Konkrétní připomínky 
Připomínka k bodu 12 (§ 3b písm. f) bod 3) 
Navrhujeme upravit text v novém § 3b písm. f) bodě 3. následovně: 
„v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi 
provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem dle zákona o daněích  
z příjmů právnických osob.“ 
Odůvodnění: 
V daném ustanovení zřejmě došlo k tiskové chybě. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že v zákoně o daních z příjmů je definován veřejně 
prospěšný poplatník pro účely daně z příjmů právnických osob. 
Vzhledem k tomu, že spojení „veřejně prospěšný poplatník daně z příjmů 
právnických osob používá i zákon o dani silniční, bylo v zájmu jednoty 
ponecháno původní znění. 

31. Hospodářská 
komora České 

republiky 

8. Z B. Konkrétní připomínky 
Připomínka k ustanovení § 4 odst. 2 
Navrhujeme za bod 15 vložit nový novelizační bod (a následující body 
přečíslovat), jímž se doplní stávající znění § 4 odst. 2 druhou větou: 
„To neplatí pro užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v 
odstavci 1 vlastníkem nebo nájemcem pozemků tvořících veřejné 
prostranství a dále pro užívání veřejného prostranství k provádění 
výkopových prací, umístění dočasných staveb nebo umístění 
stavebních nebo reklamních zařízení osobou, jež byla vlastníkem 
pozemků tvořících veřejné prostranství, po dobu pěti let ode dne 
převodu vlastnického práva k takovým pozemkům obci.“ 
Odůvodnění: 
Navrhovaná změna odstraňuje stav, kdy vlastník nebo nájemce 
pozemku je omezován v jeho užívání a na rozdíl od ostatních vlastníků 
nemůže plně realizovat své vlastnické právo k takovému pozemku. 
Vzhledem k této skutečnosti se navrhuje její kompenzace faktickým 
osvobozením od poplatků za zvláštní užívání pozemků tvořících 
veřejné prostranství. Druhým případem faktického osvobození od 
poplatků za zvláštní užívání pozemků tvořících veřejné prostranství je 
situace, kdy osoby soukromého práva převedou vlastnické právo, 
zpravidla bezúplatně, k pozemkům tvořícím veřejné prostranství na 
obec. Tyto osoby přitom zpravidla nesou náklady na vybudování 
takového veřejného prostranství, případně jeho údržbu a navrhovaná 

Vysvětleno. 
S ohledem na skutečnost, že návrh zákona již prošel vnějším 
připomínkovým řízením, není vhodné navrhovanou změnu do něj 
zapracovávat, neboť by se k němu připomínková místa již nemohla 
vyjádřit. Z toho důvodu bere Ministerstvo financí tuto připomínku jako 
podnět ke zvážení do budoucna. 
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změna má podpořit převody těchto pozemků do vlastnictví územně 
samosprávných celků. 

33. Kancelář prezidenta 
republiky 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

35 Kancelář veřejného 
ochránce práv 

1. Z  K čl. I bodu 8 (§ 2 odst. 3) 
Vítám navrhovanou změnu, která do budoucna odstraní pochybnosti 
o tom, zda nárok na využití snížené sazby místního poplatku ze psů má 
poplatník i v případě souběhu více druhů důchodů či souběhu důchodu 
a vedlejšího (zpravidla zanedbatelného) příjmu.  
Dle mého názoru se však nejedná o jedinou výkladově problematickou 
pasáž ustanovení 2 odst. 3. Problémy v praxi činí i pravidlo, že „U 
druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až 
o 50 %.“  
Mezi odbornou veřejností dosud nepanuje shoda na tom, zda je zvýšení 
třeba odvozovat ze sazby stanovené v obecně závazné vyhlášce nebo 
ze zákonné sazby. Spíše se přikláním k názoru, že zvýšení je třeba 
odvozovat ze sazby stanovené v obecně závazné vyhlášce. Je mi však 
známo, že někteří správci poplatku vypočítávají zvýšení sazby 
u druhého a každého dalšího psa ze zákonné maximální výše sazby. 
Při této aplikaci § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích tak může 
teoreticky rozdíl mezi sazbou za prvního a druhého psa činit více než 
2 000 Kč, což se mi zdá být nepřiměřené. Považuji proto za vhodné 
těmto potenciálně problematickým situacím předejít úpravou textu 
zákona. 
Navrhuji, aby § 2 odst. 3 věta třetí zněl: 
„U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici stanovené 
sazby zvýšit až o 50 %.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak.  
Text zákona byl upraven v duchu připomínky. Snížená maximální 
zákonná sazba poplatku ze psů nebude nadále vázána na pobírání 
důchodu, ale na dosažení věku 65 let. Okruh osob osvobozených ze 
zákona od poplatku bude rozšířen i na držitele průkazu ZTP (dosud byli 
osvobozeni pouze držitelé průkazu ZTP/P). Tato kritéria pro osvobození, 
resp. pro nárok na sníženou sazbu poplatku jsou jednoznačná a zároveň 
okruh osvobozených osob a osob s nárokem na sníženou sazbu pokryje 
drtivou většinu poživatelů některého z důchodů. Poživatelé starobního 
důchodu budou mít nárok na sníženou sazbu poplatku na základě svého 
věku. Poživatelé invalidního důchodu, pro které tento důchod představuje 
jediný nebo hlavní zdroj příjmů, budou od poplatku osvobozeni na 
základě toho, že jsou obvykle držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. 
V případě poživatelů ostatních důchodů pak může obec upravit úlevu 
nebo osvobození od poplatku v obecně závazné vyhlášce. 

35 Kancelář veřejného 
ochránce práv 

2. Z  K čl. I bodu 12 (§ 3a) 
Předmětem nově zaváděného poplatku z pobytu je „úplatný pobyt 
u jednotlivého poskytovatele pobytu po dobu nejvýše 60 po sobě 
jdoucích kalendářních dnů.“  
Navrhované znění zákona dává prostor k různým variantám výkladu. 
Není z něj totiž zřejmé, zda je účelem poplatku zpoplatnit „úplatný 
pobyt, který netrvá více než 60 dnů“, nebo zda je účelem poplatku 
zpoplatnit „pouze prvních 60 dnů i v případě, že bude pobyt trvat déle 
než 60 dnů“. Pomocí jazykového výkladu bych se přiklonila spíše 
ke druhé variantě.  
Z komunikace se zástupci Ministerstva financí je mi však známo, že 
záměrem zákonodárce je dlouhodobé pobyty z povinnosti platit 
poplatek zcela vyjmout. Tento záměr lze nepřímo dovodit 
i z navrhované důvodové zprávy, podle níž „[v] případě, že by 
poplatník sjednal současné úplatné poskytnutí pobytu u více 

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven v duchu připomínky. 
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poskytovatelů pobytu, vznikla by mu poplatková povinnost vzhledem 
ke každému z těchto pobytů a poplatek by musel být placen vícekrát. 
Stejně tak platí, že pokud by poplatník v průběhu pobytu v obci měnil 
poskytovatele ubytování, ale u žádného by úplatně nepobýval déle než 
60 dnů, tak by mu poplatková povinnost vznikla, i kdyby v součtu v obci 
úplatně pobýval po dobu delší než 60 dnů.“ 
S úplným vynětím dlouhodobých pobytů z předmětu poplatku 
souhlasím a považuji tento záměr za rozumný. Vzhledem k možným 
výkladovým nejasnostem však navrhuji, aby § 3a zněl: 
„Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt nepřesahující 60 
po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele 
pobytu.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

35 Kancelář veřejného 
ochránce práv 

3. Z  K čl. I bodu 12 (§ 3b) 
Navrhuje se zavést místní poplatek z pobytu, který by nahradil stávající 
místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek 
z ubytovací kapacity. Současně se navrhuje zavést osvobození 
od placení poplatku z pobytu pro osoby starší 75 let.  
Důvodová zpráva uvádí, že se z důvodu zachování kontinuity navrhuje 
osvobození seniorů, neboť místní poplatek za lázeňský nebo rekreační 
pobyt obsahuje obdobné osvobození. Oproti stávajícímu místnímu 
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se však navrhuje zvýšit 
věkovou hranici pro vznik nároku na osvobození ze 70 na 75 let. Tato 
změna je odůvodněná zvýšením věkové hranice seniorů, kteří jsou 
ekonomicky aktivní. 
Pokud je však účelem osvobodit od placení poplatku z pobytu 
ekonomicky neaktivní osoby či osoby jinak znevýhodněné, pak 
považuji za vhodné osvobození nevázat výhradně na dosažení určité 
věkové hranice, ale rozšířit osvobození i pro poživatele invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 
hlavním zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu. 
Obdobně jako tomu je v případě snížené sazby poplatku ze psů (§ 2 
odst. 3 zákona o místních poplatcích).  
Ze statistik Českého statistického úřadu vyplývá, že podíl ekonomicky 
aktivních starobních důchodců na jejich celkovém počtu je i přes 
stoupající trend minimální. Počet zaměstnaných osob ve věku 65 let 
a více od roku 2000 do roku 2015 stoupl pouze o 1,6 %. V roce 2000 
bylo zaměstnaných osob v této věkové kategorii 4 %, zatímco v roce 
2015 bylo zaměstnaných osob 5,6 %.  
Snahou zákonodárce je vyloučit z osvobození ekonomicky aktivní 
starobní důchodce. Zavedením věkové hranice 75 let však dochází 
k tomu, že starobní důchodci do 75 let, z nichž je dle statistik většina 
ekonomicky neaktivních, osvobozeni nebudou. Takový závěr však 
považuji za absurdní.  

Vyhověno jinak.  
Text zákona byl upraven. Od poplatku z pobytu budou osvobozeny 
osoby mladší 18 let a starší 65 let. 
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Poplatník prokazuje nárok na osvobození plátci poplatku, jímž je 
poskytovatel úplatného pobytu. Jsem si vědoma toho, že je nepochybně 
jednodušší evidovat a prokazovat dosažení určité věkové hranice než 
skutečnost, že je poplatník poživatelem starobního či invalidního 
důchodu. Zájem na jednoduché evidenci však dle mého názoru 
nemůže převážit účel osvobození. V tomto ohledu dodávám, že 
například i prokazování nároku na osvobození z důvodu bezmocnosti, 
respektive nově pro osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci 
jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, může 
působit v praxi obdobné problémy, neboť důkazním prostředkem bude 
zpravidla lékařský posudek či rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce 
o příspěvku na péči.    
Navrhuji proto, aby § 3b písm. c) zněl: 
„Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba 
c) starší 75 let nebo poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je jeho hlavním zdrojem příjmů, anebo 
poživatel sirotčího důchodu,“ 
Tato připomínka je zásadní. 

35 Kancelář veřejného 
ochránce práv 

4. Z K čl. I bodu 12 (§ 3e) 
Výpočet poplatku z pobytu se navrhuje standardně jako součin základu 
poplatku a sazby poplatku.  
Z navrhovaného znění výpočtu výše poplatku však není zřejmé, k 
jakému dni se bude určovat výše sazby. Potenciální problém při 
výpočtu poplatku shledávám například u tzv. silvestrovských pobytů, 
kdy poplatník zpravidla využije služeb poskytování pobytu současně ve 
dvou kalendářních letech. Výši sazby přitom může obec stanovit pro 
jednotlivé roky rozdílně. 
Nabízí se varianta vypočítávat poplatek jako součet sazeb za jednotlivé 
dny. Druhou variantou je vycházet ze sazby platné k prvnímu či 
poslednímu dni pobytu. V rámci zachování jednoduchosti výpočtu by 
bylo možné se přiklonit k variantě vázat sazbu poplatku k prvnímu dni 
pobytu. Současně však rozumím tomu, že obce mohou chtít pro některé 
vybrané dny v roce stanovit rozdílnou sazbu poplatku, což by bylo 
prakticky realizovatelné pouze při výpočtu poplatku jako součtu sazeb 
za jednotlivé dny.  
Navrhuji proto předejít možným výkladovým problémům buď 
zpřesněním znění § 3e, či alespoň doplněním důvodové zprávy.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 

35 Kancelář veřejného 
ochránce práv 

5. Z  K čl. I bodu 31 (§ 14) 
Nově se navrhuje zavést oprávnění obce vyloučit povinnost podat 
ohlášení. Tuto možnost vítám, neboť umožní obcím vyloučit 
ohlašovací povinnost zejména v případech, kdy by vyžadování splnění 
ohlašovací povinnosti nebylo efektivní. 
V důvodové zprávě je však uvedeno, že poplatník bude povinen 

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 
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podávat ohlášení pouze v případě, že tak stanoví obecně závazná 
vyhláška obce. Domnívám se, že zavedení takového pravidla není 
cílem navrhované změny. Podle mého názoru je smyslem navrhované 
změny naopak zavést pravidlo, že poplatník nebude podávat ohlášení 
v případě, kdy to obec v obecně závazné vyhlášce stanoví. Současné 
znění důvodové zprávy lze proto považovat za matoucí.  
Současně mám za to, že by bylo vhodné doplnit do důvodové zprávy 
pravidlo, že skutečnosti známé správci poplatku z úřední činnosti se 
neohlašují. Blíže viz má připomínka k čl. I bodu 32 (§14a).  
Navrhuji proto změnit a doplnit důvodovou zprávu. 
Tato připomínka je zásadní. 

35 Kancelář veřejného 
ochránce práv 

6. Z K čl. I bodu 31 (§ 14 odst. 2) 
Podle stávající právní úpravy poplatník (či plátce) plní ohlašovací 
povinnost ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou obce. Změnu 
údajů je povinen ohlásit ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.  
Nově se navrhuje v § 14 odst. 2 písm. b), že obec v obecně závazné 
vyhlášce upraví lhůtu pro podání ohlášení a pro oznámení změn v 
podaném ohlášení, nevyloučí-li povinnost ohlášení podat. Žádná změna 
však není navrhovaná u § 14a odst. 4 (dosavadní § 14a odst. 3), podle 
kterého dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník 
nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy 
nastala. 
Domnívám se, že se obě ustanovení navzájem vylučují. Na jedné straně 
má obec upravit lhůtu pro oznámení změn v podaném ohlášení v 
obecně závazné vyhlášce a na druhou stranu zákon stanovuje lhůtu 15 
dnů ode dne, kdy nastala změna údajů v ohlášení. 
Na nový § 14 odst. 2 je tak třeba nahlížet jako na ustanovení speciální 
vůči § 14 odst. 4 jako ustanovení obecnému. Pokud obce lhůtu v 
souladu s § 14 odst. 2 písm. b) pro ohlášení změn upraví, pak se 
prakticky ustanovení § 14a odst. 4 (dosavadní § 14 odst. 3) stane 
obsolentním.  
Jeho další zachování v zákoně by tak mohlo mít teoreticky význam 
pouze pro případy, kdy obce lhůtu k ohlášení změn v rozporu § 14 odst. 
2 písm. b) nestanoví. Z pohledu systematiky zákona o místních 
poplatcích mi však nepřijde vhodné, aby ustanovení zakládající 
speciální pravidlo předcházelo ustanovení upravující obecné pravidlo. 
Pokud se zákonodárce rozhodne pro zachování zákonné lhůty pro 
ohlášení změn, navrhuji, aby § 14a odst. 4 zněl: 
„Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo 
plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, 
nestanoví-li obecně závazná vyhláška jinak.“ 

Vyhověno jinak. 
Možnost upravit v obecně závazné vyhlášce lhůtu pro ohlášení změn 
v podaném ohlášení byla změněna tak, že obec může lhůtu pouze 
prodloužit. V § 14a odst. 4 pak byla tato změna reflektována. 

35 Kancelář veřejného 
ochránce práv 

7. Z K čl. I bodu 32 (§ 14a) 
Navrhuje se, že poplatník nebo plátce bude povinen podat ohlášení, 
pouze pokud tuto povinnost nevyloučí obec v obecně závazné 

Vyhověno a vyhověno jinak. 
Důvodová zpráva byla, pokud jde o záměnu modelu opt-in a opt-out, 
upravena. 
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vyhlášce. Navrhovaná změna souvisí se změnou § 14, podle kterého by 
obce měly nově oprávnění vyloučit povinnost podat ohlášení. 
Stejně jako u jedné z předchozích připomínek upozorňuji na znění 
důvodové zprávy, podle které poplatník bude povinen podávat ohlášení 
pouze v případě, že tak stanoví obecně závazná vyhláška obce. Podle 
mého názoru je smyslem navrhované změny naopak zavést pravidlo, že 
poplatník nebude muset podávat ohlášení v případech stanovených v 
obecně závazné vyhlášce.  
Navrhuji proto změnit důvodovou zprávu. 
Současně považuji za vhodné legislativně upravit situace, kdy správce 
poplatku disponuje údaji potřebnými pro správu poplatku z vlastní 
úřední činnosti, a to na základě informací ze základního registru 
obyvatel nebo ze své předchozí činnosti správce poplatku. Podle 
mého názoru je v takových případech, zejména jde-li o dlouhodobý 
neměnný stav, nadbytečné vyžadovat opakované splnění povinnosti 
podat ohlášení.  
Účelem ohlášení je získat informace důležité pro výkon správy místní 
poplatků, aby správce poplatku mohl v souladu se základním cílem 
správy daní správně zjistit a případně i stanovit poplatek. 
Teleologickým výkladem tak lze dospět k závěru, že dispozice správce 
poplatku s údaji rozhodnými pro správu poplatku konzumuje 
povinnost podat ohlášení.  
Opačný výklad vede k absurdním situacím, kdy poplatníka stíhá 
povinnost ohlásit informace, které jsou správci poplatku známy z jeho 
úřední činnosti. Takový postup však postrádá jakoukoliv logiku. 
Zatěžování poplatníka povinností podat ohlášení v uvedených 
situacích považuji za přepjatý formalismus. 
Navrhuji proto, aby § 14a odst. 1 zněl: 
„(1) Poplatník nebo plátce nemá ohlašovací povinnost ohledně údajů 
dostupných v základních registrech či ohledně údajů známých správci 
poplatku z úřední činnosti. V ostatních případech je poplatník nebo 
plátce povinen podat správci poplatku ohlášení, nevyloučí-li obec tuto 
povinnost v obecně závazné vyhlášce. V případě poplatku odváděného 
plátcem podává ohlášení pouze plátce.“ 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Pokud jde o vyloučení údajů, které lze požadovat v ohlášení, nelze bez 
provedení zhodnocení dopadů této změny provést v současné chvíli 
změnu spočívající v plošném vyloučení ohlašování údajů nebo jejich 
změn, protože není jisté, že všichni správci místních poplatků mají 
zřízen přístup do základních registrů a do evidencí obyvatel a cizinců. 
Při předběžné kontrole údajů v Informačním systému o Informačních 
systémech veřejné správy (https://www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS/) bylo 
zjištěno, že v současné době je registrováno 1247 informačních 
systémů, které jsou agendovými systémy pro agendu správy místních 
poplatků, což znamená, že tyto systémy využívá nejvýše 1247 obcí. 
Podle Malého lexikonu obcí České republiky – 2017 se v České 
republice nachází 6258 obcí. To znamená, že nejméně 5011 obcí 
nevyužívá agendový informační systém pro správu místních poplatků, 
bez kterého by ale neměl být při výkonu agendy správy místních 
poplatků umožněn přístup do základních registrů. I když ne všechny 
obce na svém území místní poplatky zavedly, nelze přesto bez 
podrobnější analýzy vyloučit negativní dopady zejména na malé obce. 
Z tohoto důvodu bylo v navržené novele přistoupeno pouze k tomu, že 
není třeba ohlašovat údaje nebo jejich změny, které může správce 
poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků či evidencí, 
pokud má do nich zřízen takový přístup. Tuto skutečnost musí správce 
poplatku zveřejnit. Ministerstvo financí však připomínku považuje za 
relevantní a bude se jí koncepčně zabývat, a to i ve vazbě na další 
evidence, ke kterým má ze zákona správce místních poplatků přístup 
(RÚIAN, registr osob, apod.). 

36. Komora daňových 
poradců 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

38. Konfederace umění 
a kultury 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

39. Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

1. D §3d: dáváme ke zvážení toto skokové navýšení maximální výše 
poplatku z pobytu. Přestože je v pravomoci obcí nevyužívat této 
maximální hranice, domníváme se, že ve většině případů bude stanoven 
v její blízkosti. Může to vést ke snížení zájmu o tuzemskou rekreaci 

Vysvětleno. 
Stanovení maximální výše sazby nového místního poplatku z pobytu ve 
výši 21 Kč a následně, s účinností od roku 2021, ve výši 50 Kč, vychází 
z politického rozhodnutí, jehož cílem je nastavit proces sblížení výše 
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sazby poplatku na území České republiky s výší sazeb obdobných 
poplatků na území ostatních, zejména evropských zemích. Nastavení 
výše maximální sazby v zákoně o místních poplatcích však není určující 
právě s ohledem na to, že sazba v zákoně je sazbou (ať 21 Kč v prvním 
období a 50 Kč od roku 2021) maximální. Dosažení cíle návrhu zákona 
bude v rozhodující míře záležet na rozhodnutí zastupitelstev 
jednotlivých obcí, jimž přísluší stanovit konkrétní sazbu poplatku s 
ohledem na místní podmínky v obecně závazné vyhlášce, pokud se 
vůbec obec rozhodne poplatek z pobytu v obci zavést. 

39. Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

2. D §3g: doporučujeme zvážit nutnost uvádět v evidenci datum narození – 
jsme toho názoru, že postačí uvedení údajů průkazu totožnosti – 
důvodem je GDPR 

Vysvětleno 
U poplatku z pobytu je u vybraných osob stanovena věková hranice pro 
vznik nároku na osvobození. Oprávněné osoby jsou povinny si nárok na 
osvobození uplatnit doložením data narození, jinak nárok na 
osvobození ztrácí. Plátce poplatku, kterým je ubytovatel, je povinen 
vést evidenční knihu, do které zapisuje údaje rozhodující pro kontrolní 
činnost správce poplatku, zda vybral a odvedl poplatek ve správné výši. 
Správce poplatku musí mít tedy k dispozici údaje, na základě kterých 
ověří, které osoby byly od poplatku osvobozeny. Správce poplatku i 
plátce poplatku jsou povinni dodržovat zásadu mlčenlivosti v daňovém 
řízení. 

39. Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

3. D §10b písm. a) a b) jsme toho názoru, že by se měl vyloučit případ, kdy 
fyzická osoba je sice vlastníkem stavby podle písm. b) ale je současně 
přihlášena v jiné obci, tj. případ, kdy platí v jiné obci za vytvořené 
odpady, a je současně vlastníkem stavby kterou nikdo neužívá a tedy 
žádné odpady nevytváří a přesto bude platit v obou obcích 

Vysvětleno. 
Poplatky související s odpadovým hospodářstvím budou kompletně 
přepracovány v rámci přípravy nových předpisů v oblasti odpadů. Podle 
legislativních pravidel vlády by návrhy těchto předpisů měly být 
předloženy do konce roku 2018. Zákon o místních poplatcích stanoví 
poplatkovou povinnost na základě dvou skutečností, jednak na 
hlášeném pobytu v obci a jednak na vlastnictví nemovité věci, ve které 
není žádná fyzická osoba hlášená k pobytu. V drtivé většině případů 
jsou tyto stavby užívány a je v nich produkován komunální odpad,. 
Poplatková povinnost za nemovitou věc je stanovena ve odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu, a to bez ohledu na skutečnost, kolik 
osob stavbu fakticky stavbu užívá a produkuje komunální odpad.  
Zákon je založen na fikci, že každá stavba uvedená v zákoně je užívána. 

40. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

1. D Připomínky obecného charakteru: 
K ustanovení §3 a následující pro zavedení nového typu poplatku: 
Předmětem nového „poplatku z pobytu“ je úplatný pobyt 
u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmět poplatku byl rozšířen o 
poskytnutí úplatného ubytování v prostorech k tomu primárně 
neurčených.  
Správce poplatku však nebude mít zákonnou oporu pro řádné 
provádění kontroly plátce poplatku při plnění jeho ohlašovací 
povinnosti a dále pro provádění kontroly souladu ohlášených údajů 
se skutečným stavem. Dle současné právní úpravy místního poplatku 
z ubytovací kapacity a místního poplatku za lázeňský nebo rekreační 

Vysvětleno 
Správce poplatku při správě místních poplatků je oprávněn využívat 
postupy při správě daní upravené daňovým řádem, např. vyhledávací 
činnost, vysvětlení, místní šetření, daňovou kontrolu, a má k dispozici v 
dokazovacím řízení i řadu důkazních prostředků, bez ohledu na 
skutečnost, že nositelem důkazního břemene je daňový subjekt. Ten je 
také povinen nejdříve splnit povinnost nepeněžité povahy, tj.  
splnit ohlašovací povinnost k poplatkové povinnosti, v rámci které 
správci poplatku sdělí veškeré skutečnosti, které jsou rozhodné pro výši 
jeho poplatkové povinnosti.  
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pobyt v ZMP je již nyní kontrola správcem poplatku problematická. 
Navrhovanou právní úpravou dojde k výraznému prohloubení těchto 
problémů. V praxi bude správce poplatku v důkazní nouzi již při 
zjišťování, zda se jedná o poskytnutí ubytování za úplatu či nikoliv. 
Možnosti provedení místního šetření u plátců poplatku budou velmi 
omezené a s ohledem na ochranu soukromí chráněného čl. 7 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“) u fyzických osob 
nepodnikajících nebude možné provést místní šetření vůbec. 
Pro velmi úzký rozsah možností správce poplatku při řádné správě 
poplatku z pobytu jej v praxi považujeme za velmi obtížně 
spravovatelný, byť dojde k jeho precizaci na základě dále uplatněných 
zásadních připomínek.  

40. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

2. Z Zásadní připomínka č. 1: 
K ustanovení § 2 odst. 2 
Doporučujeme stanovit vznik poplatkové povinnosti až od prvního dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém pes dovršil 
stáří 3 měsíců.  
Odůvodnění: 
Doporučujeme přesně specifikovat vznik poplatkové povinnosti a 
předejít tím nejasnostem. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení § 2 odst. 3 věty poslední bylo upraveno tak, aby dopadalo i 
na stáří psa. Poplatek se bude platit již za celý kalendářní měsíc, ve 
kterém pes dovršil věk 3 měsíců. Dochází tak k odstranění výkladové 
nejasnosti. 

40. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

3. Z Zásadní připomínka č. 2: 
K ustanovení § 2 odst. 3 
Pokud jde o sníženou sazbu poplatku pro držitele psa, doporučujeme 
vypustit slova „který je jeho hlavním zdrojem příjmů“ jako nadbytečná. 
V opačném případě by správce poplatku musel zjišťovat, zda poplatník 
nemá ještě jiný vyšší příjem a s ohledem na širokou škálu poplatkových 
subjektů jde o značné administrativní zatížení správce poplatku. V 
současné době se tento problém řeší u zjišťování jediného příjmu tzv. 
„čestným prohlášením“, které však není podle judikatury důkazním 
prostředkem. Podle důvodové zprávy tato úprava není jednoznačně 
upravena - viz důvodová zpráva „Tyto pochybnosti nově navržená 
úprava odstraňuje tím, že sníženou sazbu poplatku váže na skutečnost, 
že invalidní, starobní, vdovský či vdovecký důchod jsou hlavním 
zdrojem příjmů poplatníka. Skutečnost, zda jsou vyjmenované důchody 
hlavním zdrojem příjmů, se bude posuzovat vždy individuálně. Snížení 
poplatku se tak uplatní jak v případech, kdy má poplatník, který požívá 
některý z vymezených důchodů, i jiný pravidelný příjem, jehož výše je 
však vzhledem k těmto důchodům zanedbatelná, tak v případech, kdy 
jde o příjem jednorázový, například přivýdělek jako člen volební 
komise, ale i jednorázové větší příjmy, jako například výhra v loterii, 
hodnotný dar nebo prodej nemovité věci.“ 

Vyhověno jinak.  
Text zákona byl upraven. Snížená maximální zákonná sazba poplatku 
ze psů nebude nadále vázána na pobírání důchodu, ale na dosažení věku 
65 let. Okruh osob osvobozených ze zákona od poplatku bude rozšířen i 
na držitele průkazu ZTP (dosud byli osvobozeni pouze držitelé průkazu 
ZTP/P). Tato kritéria pro osvobození, resp. pro nárok na sníženou sazbu 
poplatku jsou jednoznačná a zároveň okruh osvobozených osob a osob 
s nárokem na sníženou sazbu pokryje drtivou většinu poživatelů 
některého z důchodů. Poživatelé starobního důchodu budou mít nárok 
na sníženou sazbu poplatku na základě svého věku. Poživatelé 
invalidního důchodu, pro které tento důchod představuje jediný nebo 
hlavní zdroj příjmů, budou od poplatku osvobozeni na základě toho, že 
jsou obvykle držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě poživatelů 
ostatních důchodů pak může obec upravit úlevu nebo osvobození od 
poplatku v obecně závazné vyhlášce. 

40. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

4. Z Zásadní připomínka č. 3: 
K ustanovení § 3 
Doporučujeme změnu podnadpisu ze „Subjekt poplatku“ na 

Vysvětleno. 
„Subjekt poplatku“ je standardní nadpis používaný v daňových 
předpisech. Plátce poplatku nepatří mezi hmotněprávní daňové 
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„Poplatník“. Poplatkovým subjektem je totiž jak poplatník, tak plátce; 
jedná se tedy o pojem širší. S ohledem na to, že v § 3f je uveden 
podnadpis „plátce“, je vhodné terminologicky sjednotit označení těchto 
paragrafů. Druhou navrhovanou variantou je přesunutí obsahu § 3f do § 
3, v této variantě by mohl zůstat podnadpis „Subjekt poplatku“. 

subjekty, nýbrž se jedná o procesní institut. 
 

40. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

5. Z Zásadní připomínka č. 4: 
K ustanovení § 3a 
Z důvodové zprávy vyplývá, že předmětem nového poplatku z pobytu 
je jen úplatný pobyt, který netrvá déle než 60 dnů, což z navrhovaného 
textu § 3a nevyplývá. Jazykový výklad § 3a nasvědčuje spíše tomu, že 
se poplatek platí za prvních 60 dnů jakéhokoliv pobytu. Navrhujeme 
proto upřesnit navrhované znění, a to tak, že se namísto textu „po dobu 
nejvýše“ vkládá následující text „pokud doba pobytu nepřesáhne“, 
případně „který netrvá déle než“. 
Odůvodnění: 
Bez upřesnění hrozí riziko různých výkladů. 

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven v duchu připomínky. 

40. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

6. Z Zásadní připomínka č. 5: 
K ustanovení § 3b písm. b) a písm. c) 
Navrhujeme zanechat současnou věkovou hranici 18 let pro zánik 
osvobození a zanechat věkovou hranici 70 let (případně ji snížit na 65 
let), od které budou poplatníci osvobozeni od poplatku z pobytu. 
Odůvodnění: 
Navrhované snížení věkové hranice na 15 let není v důvodové zprávě 
nikterak vysvětleno.  

Vyhověno jinak.  
Text zákona byl upraven. Od poplatku z pobytu budou osvobozeny 
osoby mladší 18 let a starší 65 let. 

40. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

7. Z Zásadní připomínka č. 6: 
K ustanovení § 3b 
Navrhujeme rozšířit § 3b písm. f) „Osvobození od poplatku“ o další 
bod v následujícím znění: „v zařízení sloužícím pro přechodné 
ubytování studentů a žáků“. 
Odůvodnění: 
V návrhu novely zcela chybí, dle našeho názoru žádoucí, osvobození 
přechodného ubytování studentů a žáků, pokud doba jejich ubytování 
u jednoho poskytovatele bude kratší než 60 dnů. Týká se například 
studentů, kteří změní nebo ukončí ubytování před uplynutím  dané 
lhůty 60 dní. 

 Vyhověno jinak.  
Text zákona byl upraven. Od poplatku z pobytu budou osvobozeny 
osoby mladší 18 let. 
 

40. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

8. Z Zásadní připomínka č. 7: 
K ustanovení § 3d  
Navrhovanou sazbu poplatku 50 Kč (s účinností od 1. 1. 2021) 
navrhujeme snížit, neboť její navrhovaná výše není adekvátní českým 
příjmům. 
Odůvodnění: 
Upozorňujeme, že dochází ke zvýšené finanční zátěži pro fyzické 
osoby – sazba poplatku z pobytu je navrhována až na 21 Kč (s 
účinností od 1. 1. 2021 dokonce až na 50 Kč). Podle dosavadní právní 

Vysvětleno. 
Stanovení maximální výše sazby nového místního poplatku z pobytu ve 
výši 21 Kč a následně, s účinností od roku 2021, ve výši 50 Kč, vychází 
z politického rozhodnutí, jehož cílem je nastavit proces sblížení výše 
sazby poplatku na území České republiky s výší sazeb obdobných 
poplatků na území ostatních, zejména evropských zemích. Nastavení 
výše maximální sazby v zákoně o místních poplatcích však není určující 
právě s ohledem na to, že sazba v zákoně je sazbou (ať 21 Kč v prvním 
období a 50 Kč od roku 2021) maximální. Dosažení cíle návrhu zákona 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB2TH8TAL)



   

úpravy poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt činil pouze 
maximálně 15 Kč a poplatek z ubytovací kapacity platil ubytovatel. 
Navíc není ani v důvodové zprávě dostatečně odůvodněno takto 
navrhované radikální zvýšení, natož vyčíslen očekávaný dopad. 

bude v rozhodující míře záležet na rozhodnutí zastupitelstev 
jednotlivých obcí, jimž přísluší stanovit konkrétní sazbu poplatku s 
ohledem na místní podmínky v obecně závazné vyhlášce, pokud se 
vůbec obec rozhodne poplatek z pobytu v obci zavést. 

40. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

9. Z Zásadní připomínka č. 8 
K ustanovení § 3g 
Navrhujeme umožnit vést elektronickou knihu v elektronické podobě 
jen za podmínky, že bude vedena v programu, který zabezpečí, že 
veškeré prováděné změny budou evidovány v čase. 
Odůvodnění: 
Vedení elektronické knihy v elektronické podobě umožní provádět 
dodatečné změny v provedených zápisech. 

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven. Byly doplněny zásady evidence podle zákona 
o účetnictví. V návaznosti na doplnění textu zákona byla doplněna i 
důvodová zpráva k tomuto ustanovení. 

40. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

10. Z Zásadní připomínka č. 9 
K ustanovení § 11 odst. 3 
Doporučujeme doplnit odstavec 3 o další větu: „Příslušenství sleduje 
osud poplatku.“. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení bylo upraveno v duchu připomínky. 

40. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

11. Z Zásadní připomínka č. 10: 
K ustanovení § 17 
Upravit § 17 „Závěrečná ustanovení“, některé uvedené zákony jsou 
již zrušeny. 

Vysvětleno. 
Z diskuze s připomínkovým místem vyplynulo, že připomínka směřuje 
ke skutečnosti, že zákon o místních poplatcích obsahuje zastaralé 
poznámky pod čarou. Vzhledem k tomu, že poznámky pod čarou se 
zpravidla nenovelizují a navíc nemají normativní charakter, 
Ministerstvo financí při tvorbě daňové legislativy místo jejich 
aktualizace tyto poznámky zpravidla nahrazuje normativním odkazem 
nebo ruší bez dalšího tam, kde nejsou potřebné. Tyto úpravy jsou 
činěny tehdy, kdy se odkaz na poznámku pod čarou nachází 
v ustanovení, které je novelou měněno. Tímto způsobem postupnými 
novelami dojde k úpravě všech zastaralých poznámek pod čarou. 

40. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

12. D Doporučující připomínka č. 1 
K ustanovení § 10 
Doporučujeme vymezit pojem „povolení“ tak, že „Povolením se 
rozumí také doklad o zaplacení poplatku za vjezd“.  
Obvykle pojem „povolení“ naznačuje, že se jedná o správní rozhodnutí, 
v tomto případě tomu tak není. 

Vysvětleno. 
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných 
míst a částí měst se s výhradou vyčlenění do zvláštní hlavy v současné 
novele neupravuje. 

40. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

13. D Doporučující připomínka č. 2 
K ustanovení § 14a odst. 2 písm. a) 
Doporučujeme, aby v odstavci 2 písm. a) byla v souladu se změnou 
občanského zákoníku a v návaznosti daňového řádu vypuštěna slova 
„místo podnikání“. Místo podnikání nemá v současné době žádný 
identifikační význam a podle daňového řádu není doručující adresou. 
Vzniká obava, aby při doručení na adresu místa podnikání nedošlo k 
nesprávnému oznámení rozhodnutí s případným možným následkem 
prekluze.  

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 
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41. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

1. Z K bodu 7: 
Ust. § 2 odst. 2: Pojem „útulek pro zvířata“ – tím, že se pojem útulek 
pro psy rozšířil na všechna zvířata, může dojít k situaci, že osoba 
provozující útulek (výhradně) pro kočky nebo pro koně nebo např. 
záchrannou stanici pro dravé ptáky, pokud bude držet psa, může si na 
něj uplatnit osvobození. Jde o nesystémový krok v osvobození od 
tohoto poplatku, představující jeho (nezamýšlené?) rozšíření, který 
navíc může způsobovat i výkladové problémy (otázkou např. je, zda 
patří záchranná stanice pro ptáky mezi útulky). Pokud by šlo o útulek 
pro jiná zvířata než psy, pak osvobození psa, který by např. hlídal 
objekt, není zřejmě úmyslem zákonodárce. Takový úmysl nevyplývá 
ani z důvodové zprávy. Navíc by se takové osvobození na osobu 
provozující útulek pro zvířata vztahovalo dle navrhovaného znění 
zákona i pro případ, že osoba provozující útulek by byla držitelem psa 
(ať už jako ostraha areálu útulku nebo chovaného doma jako 
„mazlíčka“), což zřejmě také nebylo úmyslem zákonodárce. 

Vysvětleno. 
Pojem „útulek pro zvířata“ je pojmem podle veterinárního zákona, 
a proto by se měl vykládat ve shodě s tímto zákonem. V praxi by proto 
v důsledku této změny neměly nastat nové výkladové nejasnosti. Je 
pravdou, že by ojediněle mohlo dojít k situaci, kdy by útulek speciálně 
zřízený pro jiná zvířata než psy, byl hlídán psem v držení osoby 
provozující útulek. Osvobození držitele psa v takovém případě nelze 
považovat za nesystémové či neopodstatněné rozšíření osvobození. 

41. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

2. Z K bodu 8: 
Ust. § 2 odst. 3:  
a) Pojem „hlavní zdroj příjmů“ – je právně neurčitý pojem, který může 
v aplikační praxi působit správcům poplatku výkladové problémy (jde 
o příjem nadpoloviční, nebo pravidelnější apod.). Prokazování a 
dokládání tohoto „hlavního“ zdroje příjmů bude bez poskytnuté 
součinnosti poplatníka problematické, když správce poplatku některé 
skutečnosti nemůže zjistit nebo jen za pomoci další administrativní 
činnosti (např. příjmy vyplývající z nájemní smlouvy nebo z 
přivýdělku důchodce by správce musel zjišťovat na FÚ nebo u plátce 
mzdy).  
Nadto příjem, který je v určité fázi poplatkového období hlavní, může 
být v např. druhé polovině roku nižší a nikoli hlavní – jde tedy o 
proměnlivost tohoto ukazatele v rámci jednoho poplatkového období. 
Znamenalo by to pro poplatníka nutnost ohlásit změnu. 

Vyhověno jinak.  
Text zákona byl upraven. Snížená maximální zákonná sazba poplatku 
ze psů nebude nadále vázána na pobírání důchodu, ale na dosažení věku 
65 let. Okruh osob osvobozených ze zákona od poplatku bude rozšířen i 
na držitele průkazu ZTP (dosud byli osvobozeni pouze držitelé průkazu 
ZTP/P). Tato kritéria pro osvobození, resp. pro nárok na sníženou sazbu 
poplatku jsou jednoznačná a zároveň okruh osvobozených osob a osob 
s nárokem na sníženou sazbu pokryje drtivou většinu poživatelů 
některého z důchodů. Poživatelé starobního důchodu budou mít nárok 
na sníženou sazbu poplatku na základě svého věku. Poživatelé 
invalidního důchodu, pro které tento důchod představuje jediný nebo 
hlavní zdroj příjmů, budou od poplatku osvobozeni na základě toho, že 
jsou obvykle držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě poživatelů 
ostatních důchodů pak může obec upravit úlevu nebo osvobození od 
poplatku v obecně závazné vyhlášce. 

41. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

3. Z K bodu 12: 
Ust. § 3b písm. b): navrhujeme zanechat současnou věkovou hranici 18 
let pro zánik osvobození. V důvodové zprávě není toto snížení věkové 
hranice nikterak vysvětleno. 
Ust. § 3b písm. e): navrhujeme vypustit osvobození pro osoby 
vykonávající na území obce sezónní práce pro právnickou nebo 
podnikající fyzickou osobu. Z důvodové zprávy není zřejmé, proč je 
toto osvobození zařazeno v návrhu, navíc se jeví jako nesystémové, 
když zbylá osvobození mají sociální charakter. 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 

41. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

4. Z K bodu 28: 
Ust. § 10c odst. 3:  
Ke slovům „… ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí 
pro stavbu vodovodu nebo kanalizace obcí vybudované …“ a „kdy 

Vyhověno. 
Současné znění ustanovení § 10c zákona o místních poplatcích bude v 
odstavci 3 upraveno tak, aby odpovídalo stavebnímu zákonu v platném 
znění. Kromě právní moci kolaudačního rozhodnutí bude rozhodný i 
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nabylo právní moci rozhodnutí podle věty druhé“. Upozorňujeme na 
novou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Vydání kolaudačního rozhodnutí bude za určitých podmínek 
možné i za současné právní úpravy, zřejmě častěji však bude docházet 
k vydání kolaudačního souhlasu (otázkou pak je, zda možno v případě 
kolaudačního souhlasu hovořit o jeho právní moci). Doporučujeme 
konzultaci s Ministerstvem pro místní rozvoj a text zákona upravit tak, 
aby odpovídal současné právní úpravě stanovené stavebním zákonem. 

okamžik právních účinků kolaudačního souhlasu. 
 

41. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

5. D S odkazem na to, že cílem aktualizace úpravy vybraných místních 
poplatků je mimo jiné odstranit nejasnosti terminologie a výkladové 
problémy výrazně komplikující aplikaci zákona v praxi, doplňujeme 
následující připomínky: 
 
K bodu 8: 
Ust. § 2 odst. 3:  
a) Sazba – Dáváme ke zvážení zvýšení sazby pro poživatele důchodu 
(od účinnosti zákona o místních poplatcích nezměněno), s nízko 
stanovenou sazbou dochází v praxi k obcházení zákona (přihlašování 
psa na poživatele důchodu, ačkoli držitelem psa je jiná osoba – 
nepobírající důchod). 
b) K větě: „U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici 
sazby zvýšit až o 50 %.“ Vzhledem k výkladovým nejasnostem, zda 
zvýšení o 50 % je možno ze „zákonné“ či z „vyhláškové“ sazby, 
dáváme ke zvážení, zda toto blíže nespecifikovat. Jsme toho názoru, že 
zvýšení by se mělo odvíjet od sazby, která je stanovena OZV, proto 
navrhujeme doplnit větu např. takto: „U druhého a každého dalšího psa 
může obec horní hranici sazby za prvního psa stanovené obecně 
závaznou vyhláškou zvýšit až o 50 %.“ 

 
 
 
 
 
 
 
Nevyhověno 
Koncepce celé novely zákona vychází z principu, že je žádoucí        
zachovat úlevu nebo osvobození pro seniory nad 65 let a to zejména ze 
sociálních důvodů. Ke skutečnosti, která je uváděna v připomínce, je 
nutno připomenout princip zákazu zneužití práva, se kterým se musí při 
správě místních poplatků vypořádat správce poplatku při využití 
institutů z daňového řádu. 
 
 
Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven v duchu připomínky. 

41. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

6. D K bodům 21 – 26:  
a) K § 10b odst. 6 –  problém spojený s vázáním poplatkové povinnosti 
k poslednímu dni měsíce: 
Podle ust. § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 
rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, může mít občan jen jedno 
místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního 
právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, 
popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování 
nebo individuální rekreaci. Podle odst. 5 citovaného ustanovení ohlásí 
občan změnu místa trvalého pobytu ohlašovně v místě nového trvalého 
pobytu a ohlašovna údaje o počátku trvalého pobytu zapíše do 
informačního systému (§ 5 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel). Při 
poskytování údajů o trvalém pobytu fyzické osoby je pak ve výpise 
uvedeno stejné datum jak u přistěhování, tak i u odstěhování (např. na 

Vysvětleno. 
Poplatky související s odpadovým hospodářstvím budou kompletně 
přepracovány v rámci přípravy nových předpisů v oblasti odpadů. Podle 
legislativních pravidel vlády by návrhy těchto předpisů měly být 
předloženy do konce roku 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB2TH8TAL)



   

adrese trvalého pobytu A do 30.04.2018, na adrese trvalého pobytu B 
od 30.04.2018).  De facto je fyzická osoba přihlášena k trvalému 
pobytu v jeden den na dvou místech. 
Pokud tedy fyzická osoba změní místo trvalého pobytu z obce do obce 
poslední den v měsíci, bude hlášena k trvalému pobytu v poslední den 
měsíci na dvou místech, resp. ve dvou obcích, což vzbuzuje 
pochybnost o tom, zda jí nevzniká v daném měsíci dvojí poplatková 
povinnost (povinnost platit obci, z níž se odstěhovala, a současně i 
povinnost platit obci, do níž se přistěhovala, protože v obou obcích je v 
poslední den v měsíci hlášena k trvalému pobytu). Tento stav vytváří 
poplatníkovi i správci poplatku právní nejistotu. 
Za vhodnější považujeme úpravu obdobnou úpravě místního poplatku 
ze psů (viz znění: „Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí 
držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci“), a tedy vázat 
vznik poplatkové povinnosti na počátek kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala. 
Pozn.: Případná změna právní úpravy by musela vycházet z nově 
zavedeného pojmu „přihlášení fyzické soby“ – viz nový § 16c. 
b) K § 10b odst. 1 písm. b) – problém spojený s tím, že se nelze 
přihlásit k trvalému pobytu do bytu: 
Problém spatřujeme rovněž při správě místního poplatku dle § 10b 
odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích (poplatek platí fyzická 
osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba, …) – de facto nemůže v praxi dojít k situaci, aby byl někdo „v 
bytu“ přihlášen k trvalému pobytu, neboť k trvalému pobytu se lze 
přihlásit pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu 
označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním 
číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální 
rekreaci (viz citace z. č. 133/2000 Sb. uvedená výše).  
Správa tohoto místního poplatku je tak založena pouze na tom, že 
poplatník řádně splní svou ohlašovací povinnost, údaje z evidencí 
(katastr nemovitostí, registr obyvatel, informační systém evidence 
obyvatel, ...) nelze čerpat. 
Za vhodnější bychom považovali úpravu, která by tuto nekompatibilitu 
mezi zákonem o místních poplatcích a zákonem o evidenci obyvatel 
respektovala, tady úpravu zákona o místních poplatcích tak, aby 
akceptoval současnou právní úpravu na úseku evidence obyvatel. 
Pozn.: Případná změna právní úpravy by musela vycházet z nově 
zavedeného pojmu „přihlášení fyzické soby“ – viz nový § 16c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

7. D Odkazy pod čarou:  
12) vyhl. č. 99/1989 Sb. (definice motorového vozidla) – zrušený 
právní předpis, nyní upraveno v § 2 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že poznámky pod čarou se zpravidla nenovelizují a 
navíc nemají normativní charakter, Ministerstvo financí při tvorbě 
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13) § 116 občanského zákoníku (definice osoby blízké) – zrušený 
právní předpis, nyní upraveno § 22 zákona č. 89/2012 Sb. 
16) zákon č. 121/2000 Sb. změněn dalšími novelami, navrhuje se 
formulace „ve znění pozdějších předpisů“    
17) vyhl. č. 279/1997 Sb. (stanovení ceny stavebního pozemku) – 
zrušený právní předpis, nyní upraveno vyhl. č. 441/2013 Sb. 
18) zákon č. 50/1976 Sb. (pojem kolaudační rozhodnutí) –  zrušený 
právní předpis, nyní upraveno zákonem č. 183/2006 Sb.                  

daňové legislativy místo jejich aktualizace tyto poznámky zpravidla 
nahrazuje normativním odkazem nebo ruší bez dalšího tam, kde nejsou 
potřebné. Tyto úpravy jsou činěny tehdy, kdy se odkaz na poznámku 
pod čarou nachází v ustanovení, které je novelou měněno. Tímto 
způsobem postupnými novelami dojde k úpravě všech zastaralých 
poznámek pod čarou. 

41. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

8. D Sjednocení z hlediska pojmosloví: 
V rámci úprav legislativně technické povahy si dovolujeme navrhnout i 
sjednocení zákona z hlediska pojmosloví – jistou nesystematičnost 
spatřujeme např. v používání různých pojmů při osvobození u místního 
poplatku – viz „od poplatku je osvobozen“ (§ 2, nově upravený § 3b, § 
10b), „poplatku nepodléhají“ (§ 4) a „poplatek (se) neplatí“ (§ 6, § 10). 

Vysvětleno. 
Text zákona o místních poplatcích je poplatný době jeho vzniku. 
V rámci moderní daňové legislativy je usilováno mimo jiné o 
sjednocení pojmosloví a o řádné vymezení jednotlivých konstrukčních 
prvků daní v širším slova smyslu. U zákona o místních poplatcích byla 
zvolena cesta postupné revize právní úpravy jednotlivých poplatků, kdy 
v případě, kdy dochází ke komplexí úpravě určitého poplatku, je jeho 
právní úprava přepsána podle pravidel tvorby moderní daňové 
legislativy. Lze předpokládat, že postupně takto dojde k odstranění 
rozdílů v pojmosloví napříč celým zákonem o místních poplatcích.  

41. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

9.  Závěr 
Úpravu nového poplatku z pobytu považujeme za přínosnou, neboť 
bezpochyby reaguje na potřeby vyplývající z rozvoje tzv. sdílené 
ekonomiky. Jde o úpravu obecnou, takže by podle důvodové zprávy 
měla postihnout snad všechny možné případy „ubytovávání“. Otázkou 
pouze je, zda praxe nenajde výkladové potíže právě v této obecnosti. 
I přes tuto pochybnost souhlasíme s navrženou právní úpravou jako 
celkem. Máme za to, že navržené změny by měly správě místních 
poplatků prospět. 

Bere se na vědomí. 

42. Krajský úřad 
Karlovarského kraje 

1. Z Zásadní připomínka: 
§ 3d - Sazba poplatku z pobytu 
 
Odůvodnění: 
V roce 2016 proběhla společná jednání Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace hotelů a restaurací, Sdružení 
léčebných lázní, Svazu obchodu a cestovního ruchu a dalších, kde bylo 
dosaženo shody, že je nezbytné umožnit navýšení částky uvedeného 
poplatku na 50 Kč. Dále bylo dosaženo shody, že k avizovanému 
navýšení dojde po přibližně dvouletém období, během něhož bude 
navýšena sazba ze současných 21 Kč na 27 Kč. 
 
Systémově i logicky by proto bylo správné do zákona nadefinovat 
částku 50 Kč, která by měla delší dobu vydržet beze změn a do 
přechodných ustanovení navrhovaného zákona uvést, že od účinnosti 
zákona do 31. 12. 2020 činí sazba poplatku z pobytu uvedená v § 3d 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

Vysvětleno. 
Stanovení maximální výše sazby nového místního poplatku z pobytu ve 
výši 21 Kč a následně, s účinností od roku 2021, ve výši 50 Kč, vychází 
z politického rozhodnutí, jehož cílem je nastavit proces sblížení výše 
sazby poplatku na území České republiky s výší sazeb obdobných 
poplatků na území ostatních, zejména evropských zemích. Nastavení 
výše maximální sazby v zákoně o místních poplatcích však není určující 
právě s ohledem na to, že sazba v zákoně je sazbou (ať 21 Kč v prvním 
období a 50 Kč od roku 2021) maximální. Dosažení cíle návrhu zákona 
bude v rozhodující míře záležet na rozhodnutí 
zastupitelstev  jednotlivých obcí, jimž přísluší stanovit konkrétní sazbu 
poplatku s ohledem na místní podmínky v obecně závazné vyhlášce, 
pokud se vůbec obec rozhodne poplatek z pobytu v obci zavést. 
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předpisů, částku 27 Kč.     
 
Návrh nového znění: 
Sazba poplatku z pobytu činí nejvýše 50 Kč. 

43. Krajský úřad Kraje 
Vysočina 

1. Z Připomínka k Čl. I bodu 8: 
Navrhujeme v § 2 odst. 3 podrobně vysvětlit pojem „hlavní zdroj 
příjmů“. 
Pro správce poplatku problematický pojem při posuzování, zda je 
důchod hlavním příjmem poplatníka vzhledem k dalším možným 
příjmům poplatníka, pokud je vůbec poplatník sám ohlásí. Navrhujeme 
tento pojem důsledně popsat alespoň v důvodové zprávě. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vyhověno jinak.  
Text zákona byl upraven. Snížená maximální zákonná sazba poplatku 
ze psů nebude nadále vázána na pobírání důchodu, ale na dosažení věku 
65 let. Okruh osob osvobozených ze zákona od poplatku bude rozšířen i 
na držitele průkazu ZTP (dosud byli osvobozeni pouze držitelé průkazu 
ZTP/P). Tato kritéria pro osvobození, resp. pro nárok na sníženou sazbu 
poplatku jsou jednoznačná a zároveň okruh osvobozených osob a osob 
s nárokem na sníženou sazbu pokryje drtivou většinu poživatelů 
některého z důchodů. Poživatelé starobního důchodu budou mít nárok 
na sníženou sazbu poplatku na základě svého věku. Poživatelé 
invalidního důchodu, pro které tento důchod představuje jediný nebo 
hlavní zdroj příjmů, budou od poplatku osvobozeni na základě toho, že 
jsou obvykle držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě poživatelů 
ostatních důchodů pak může obec upravit úlevu nebo osvobození od 
poplatku v obecně závazné vyhlášce. 

43. Krajský úřad Kraje 
Vysočina 

2. D Připomínka k Čl. I bodu 9: 
Navrhujeme v § 2 odst. 4 upravit úvodní větu: 
„Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa přihlášení 
nebo sídla držitele“.  
Chceme předejít vzniku domněnky, že držitel psa platí tam, kde 
přihlásí psa. 

Vyhověno jinak. 
Slovo „jeho“ bylo nahrazeno slovem „svého“. 

43. Krajský úřad Kraje 
Vysočina 

3. Z Připomínka k Čl. I bodu 12: 
Navrhujeme v § 3b písm. b) ponechat věkovou hranici 18 let pro 
zánik osvobození.  
V důvodové zprávě není toto snížení věkové hranice vysvětleno. 
Předpokládáme, že bylo myšleno, že i mladiství ve věku od 15 do 18 
let si mohou přivydělat, není to ovšem pravidlem.  
Dále navrhujeme v § 3b písm. c) ponechat věkovou hranici 70 let. 
Důvodem je skutečnost, že osoby nad 75 let již tak často necestují. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vyhověno jinak.  
Text zákona byl upraven. Od poplatku z pobytu budou osvobozeny 
osoby mladší 18 let a starší 65 let. 

43. Krajský úřad Kraje 
Vysočina 

4. Z Připomínka k Čl. I bodu 12: 
Navrhujeme v § 3b písm. e) vypustit osvobození pro osoby 
vykonávající na území obce sezónní práce. 
Existuje velká pravděpodobnost zneužití této podmínky (osoby 
pracující na stavbách či různých provozech by tvrdili, že jsou v obci na 
sezónní práci). Tento institut nemá sociální charakter jako ostatní 
uvedené. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 
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43. Krajský úřad Kraje 
Vysočina 

5. D Připomínka k Čl. I bodu 12: 
Elektronická podoba je často plátci vnímána jako záznam ve formátu 
XLS (XLSX) nebo DOC (DOCX). Takový záznam lze ale během 
okamžiku měnit, včetně zachování posloupnosti záznamů.  
Navrhujeme proto tuto problematiku upravit v § 3g odst. 1, aby 
byla zajištěna průkaznost a pravdivost údajů elektronické podoby 
evidenční knihy. 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. Byly doplněny zásady evidence podle zákona 
o účetnictví. V návaznosti na doplnění textu zákona byla doplněna i 
důvodová zpráva k tomuto ustanovení. 

43. Krajský úřad Kraje 
Vysočina 

6. D Připomínka k Čl. I bodu 31: 
Navrhujeme v § 14 odst. 3 vložit za písmeno c) nové písmeno d), 
které zní: 
„d) rozsah ohlašovaných údajů rozhodných pro stanovení poplatku“,  
Stávající písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).  
Domníváme se, že by bylo vhodné svěřit obci pravomoc stanovit si, 
které údaje bude potřebovat od poplatníka a které je schopna zjistit 
sama, bez zbytečné administrativní zátěže pro poplatníka i pro správce 
poplatku. 

Vyhověno jinak. 
Do návrhu zákona bylo vloženo ustanovení upravující vyloučení 
povinnosti uvádět v ohlášení údaje nebo jejich změny, které správce 
poplatku může automatizovaně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých 
má přístup. Okruh těchto údajů správce poplatku musí zveřejnit.  

43. Krajský úřad Kraje 
Vysočina 

7. Z Připomínka k Čl. I bodu 41 a 42: 
Navrhujeme v § 16 odst. 3 písm. i) a v § 16 odst. 4 písm. k) doplnit 
datum narození nebo rodné číslo. 
V případě nezletilého poplatníka je nezbytné zjistit zákonného zástupce 
pro účely vyměření poplatku či vymáhání nedoplatku. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 

44. Krajský úřad 
Královéhradeckého 

kraje 

1. Z § 3 

Subjekt poplatku 

„Poplatníkem z pobytu je fyzická osoba, která v obci není 

přihlášená.1“ 

§ 3a 

Předmět poplatku 

„Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt u jednotlivého 
poskytovatele pobytu. po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů.“ 
 
V § 3 navrhované novely zákona o místních poplatcích navrhujeme 
doplnit na konec věty poznámku pod čarou, že se jedná o osoby dle § 
10b odst. 1) písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
v platném znění, čímž přesně vymezíme okruh poplatníků, na které 
bude tento poplatek dopadat a zároveň navrhujeme vypustit část věty v 
§ 3a „po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů“, aby 

 
 
Vysvětleno. 
Poznámky pod čarou mají nenormativní charakter a navíc je zpravidla 
není možné samostatně novelizovat. Z tohoto důvodu se v moderní 
daňové legislativě poznámky pod čarou nepoužívají. 
 
 
 
Nevyhověno. Rozpor 
Rozšíření předmětu poplatku i na delší pobyty by znamenalo, že by 
poplatku podléhali např. i studenti bydlící na kolejích a část nájemníků 
a podnájemníků; z velké části by se jednalo o nízkopříjmové skupiny 
obyvatel a tato změna by pro mnohé z nich mohla mít zásadní dopad na 
jejich ekonomickou situaci. 
Sloučení dosavadních dvou poplatků do jednoho nového poplatku 
navrhovaného charakteru je výsledkem poměrně širokého konsenzu a 
zachování poplatku z ubytovací kapacity, resp. vypuštění limitu 60 dní 
by vedlo k zásadní změně koncepce návrhu zákona, kterou není možné 

                                            
1 dle § 10b odst. 1) písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB2TH8TAL)



   

došlo ke zpoplatnění za každý kalendářní den ubytování poplatníka. 
 
Připomínkovaný návrh zákona by měl z našeho pohledu řešit 
zpoplatnění všech osob, které nejsou v obci přihlášené, a je proto velmi 
důležité vymezit si konkrétní okruh osob, které pod pojem „přihlášené“ 
spadají a předejít tímto způsobem interpretačním pochybnostem. 
Navrhujeme proto doplnit poznámku pod čarou na konec věty a 
odkázat na dle § 10b odst. 1) písm. a) současného znění zákona o 
místních poplatcích (dále jen „ZoMP“), který uvádí:  
 
§ 10b 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí 

a) fyzická osoba, 

1. která má v obci trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců 

na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo 

přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na 

území České republiky pobývá na území České 

republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle 
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana 
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 
 

V souvislosti s výše uvedeným navrhujeme i vypuštění lhůty 60 dnů 
s tím, že z pohledu obce je velkou finanční zátěží, pokud se v jejím 
územním obvodu ubytovává dlouhodobě více osob, které nepodléhají 
tomuto druhu poplatku, a zároveň pokud obci z těchto osob neplynou 
žádné jiné kompenzace ve formě daňových příjmů. V momentě kdy se 
konkrétní osoba přihlásí k jakékoliv formě pobytu dle výše uvedeného 
dle § 10b odst. 1) písm. a) ZoMP, pak tato obec získá za každou tuto 
osobu finanční prostředky v podobě daňových příjmů a tudíž nemá 
smysl zatěžovat tyto subjekty poplatkem z ubytování. Tato skutečnost 
byla ověřena Královéhradeckým krajem u Generálního finančního 
ředitelství v Praze, který zároveň s odkazem na Metodiku Českého 
statistického úřadu uvádí, že do výpočtu přechodu daňových příjmů, 
které upravuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 

přijmout. 
Z jednání s Krajskými úřady Plzeňského a Královéhradeckého kraje za 
účasti zástupců dotčených obcí navíc vyplynulo, že obce dotčené 
průmyslovou zónou vnímají jako hlavní problém nedostatečnost 
nástrojů pro regulaci pohybu cizinců na jejich území. Finanční 
prostředky plynoucí těmto obcím z poplatku z ubytovací kapacity 
nedosahují natolik zásadní výše, aby zrušení poplatku z ubytovací 
kapacity při současném zavedení poplatku z pobytu zásadně zasáhlo do 
možností obcí financovat zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na 
jejich území.  
Nadto lze doplnit, že problematika financování nakládání s odpadem 
spojeným s ubytovnami, na kterou bylo v souvislosti s tímto tématem 
upozorňováno na jednáních, je již dnes řešitelná za pomoci k tomu 
určených nástrojů, mimo jiné poplatků v oblasti komunálních odpadů 
(ať již podle zákona o místních poplatcích nebo podle zákona o 
odpadech). Ministerstvo financí má za to, že i další problematiky, které 
byly na souvisejících jednáních diskutovány, jako např. regulace 
pohybu cizinců, by měly být řešeny jinými nástroji než prostřednictvím 
tzv. turistických poplatků, které k tomuto účelu nejsou určeny. Tyto 
otázky by měly být předmětem diskuze na takto zaměřené pracovní 
skupině Ministerstva vnitra, přičemž Ministerstvo financí přislíbilo své 
zapojení do dalšího jednání na této půdě, v rámci kterého by bylo 
zvoleno vhodné řešení nastíněných problémů. 
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některých daní územním samosprávným celkům a některým státním 
fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtovém 
určení daní“) se vychází z celkového počtu obyvatel a to nejenom 
obyvatel, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu dle zákona 
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 
některých zákonů, nýbrž i z počtu cizinců, tak jak je uvedeno výše.  
 
Metodika Českého statistického úřadu 
(https://www.czso.cz/csu/czso/pocet_obyvatel_m): 
 
„Počet obyvatel k určitému okamžiku, tedy stav obyvatelstva je jednou 
ze základních charakteristik, kterou sleduje demografická statistika. 
Veškeré údaje se přitom týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé 
bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 
(v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují také 
cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem 
na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem“  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že je-li konkrétní osoba v obci 
přihlášená dle § 10b odst. 1) písm. a) ZoMP, pak této obci za 
každou takovou osobu plynou poměrné finanční prostředky 
v podobě přerozdělování daňových příjmů od státu. 
 
Poměrně důležitým argumentem proti námi navrhované změně je 
otázka nájemních vztahů v obci, kde bude tento druh poplatku místní 
vyhláškou zaveden. Na základě námi navrhované úpravy, by se rázem 
stali poplatníky i všichni nájemci, kteří nejsou v obci přihlášeni 
(s odkazem na § 10b odst. 1) písm. a) ZoMP) a vzhledem k tomu, že 
navrhujeme vypustit i maximální lhůtu poplatku ve výši 60 po sobě 
jdoucích kalendářních dnů, znamenalo by to, opravdu velmi citelný 
zásah pro tuto skupinu obyvatel. Nicméně je třeba si uvědomit, že i tito 
lidé taktéž zatěžují infrastrukturu obce, nicméně daňové příjmy za tyto 
osoby nejdou do rozpočtu obce, kde jsou ubytování v nájmu, ale do 
obce, kde jsou přihlášeni, pokud se samozřejmě nejedná o stejnou obec. 
Považujeme proto za spravedlivý a především nediskriminační 
požadavek, aby se i tito lidé stali poplatníky po celou dobu jejich 
pobytu, neboť využívají zázemí a infrastrukturu v dané obci stejně jako 
všichni ostatní. Dle současné právní úpravy (zákon č. 133/2000 Sb., o 
evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů a 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) je zároveň možné, aby si 
nájemce zřídil trvalý pobyt bez souhlasu pronajímatele a to  i přes 
zákaz sjednaný v nájemní smlouvě, tzn. mechanismus pro nájemce jak 
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se v podstatě osvobodit od poplatku z ubytování zde je a je pouze na 
něm, zda tuto možnost využije či nikoliv. 
V kontextu navrhované změny je třeba mít na paměti, že ne každá obec 
musí nutně zavádět poplatek z ubytování a pokud se již rozhodne jej 
zavést, má možnost tento poplatek v místní vyhlášce moderovat až do 
výše, kterou stanoví ZoMP (tzn. až do max. výše navrhovaných 21 Kč, 
resp. 50 Kč). Jde tedy pouze o rozhodnutí obce, zda-li bude, a v jaké 
výši, tento poplatek aplikovat.  
 
Úpravy, které navrhujeme, mají poměrně zásadní dopad, nicméně 
jednalo by se o fair systém, kdy finanční prostředky na zajištění, 
údržby, oprav či investic do infrastruktury obce by plynuly od 
obou skupin osob, které tyto reálně využívají – tedy osob, které 
jsou v obci přihlášeny (daňové příjmy) a současně i osob, které zde 
přihlášeny nejsou (příjmy v podobě místního poplatku 
z ubytování). Otázka na kolik je spravedlivé porovnání finančních 
prostředků plynoucích z daňových příjmů versus příjmů z místního 
poplatku z ubytování, ale toto je již na komplexní finanční analýzu, 
kterou se Královéhradecký kraj z důvodu časového prostoru 
připomínkování novely nezabýval. 

44. Krajský úřad 
Královéhradeckého 

kraje 

2. Z Jako poslední navrhujeme vypustit v textu novely § 3b písm. e) který 
zavádí osvobození od poplatku pro fyzické osoby, které vykonávají na 
území obce sezónní práce. 
 
§ 3b 
Osvobození od poplatku 
Od poplatku z pobytu je osvobozena 
písm. e) „vykonávající na území obce sezónní práce pro právnickou 
nebo podnikající fyzickou osobu“. 
 
Toto osvobození navrhujeme vypustit, jednak z důvodu, že tento 
institut nemá sociální charakter, a dále se domníváme, že by docházelo 
k jeho zneužívání, tak aby ubytovávaní nebyli zatíženi poplatkovou 
povinností. U sezónních prací je zároveň předpoklad, že budou trvat 
déle než 60 dnů a jestliže v ust. § 3a „Předmět poplatku“ bude 
zachováno, cituji: „Předmětem poplatku z pobytu     je úplatný pobyt u 
jednotlivého poskytovatele pobytu po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů“ ubytovávaní by místnímu poplatku nepodléhali. 
 
Vzhledem k tomu, že samospráva je oprávněna upravovat nad 
rámec zákona prostřednictvím svých obecně závazných vyhlášek 
osvobození či úlevy, je pak na jejím uvážení, zda pracovníky 
zaměstnané na sezónní práce sama osvobodí.  

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 
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45. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

1. Z k § 3a – předmětem nového poplatku z pobytu se navrhuje úplatný 
pobyt, který netrvá déle než 60 dnů. Z  navrhovaného ustanovení to 
není zcela zřejmé, proto navrhujeme upřesnit znění tak, že se namísto 
textu „po dobu nejvýše“ vloží text „pokud doba pobytu nepřesáhne“.  

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven v duchu připomínky. 

45. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

2. Z k § 3b – navrhujeme ponechat současnou věkovou hranici 18 let pro 
zánik osvobození tak, jak je tomu dosud u poplatku za lázeňský a 
rekreační pobyt. V důvodové zprávě není tato změna vysvětlena. Není 
pravidlem, že mladiství od 15 do 18 let si již přivydělávají. V písm. c) 
navrhujeme snížit věkovou hranici, od které budou osvobozeni občané 
nad 65 let, odpovídající průměrnému věku odchodu do starobního 
důchodu. Opět argumentujeme tím, že ne všichni občané po dosažení 
důchodového věku mohou nebo chtějí být ekonomicky aktivní. Zvýšení 
věkové hranice pro osvobození na 75 let (z dosavadních 70 let) je 
velké, občané nad 75 let bohužel ze zdravotních důvodů již ve většině 
případů příliš necestují. 

Vyhověno.  
Text zákona byl upraven. Od poplatku z pobytu budou osvobozeny 
osoby mladší 18 let a starší 65 let. 

45. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

3. Z k § 3d (účinnost od 1. ledna 2021) – sazbu poplatku zvýšit na 
maximálně 30 Kč. Navrhovaná sazba 50 Kč se sice vejde do limitů 
vybíraných ostatními státy uvedenými pro příklad v důvodové zprávě, 
mělo by však být přihlédnuto i ke kupní síle obyvatelstva České 
republiky. Výše navrhované sazby není adekvátní českým příjmům. 

Vysvětleno. 
Stanovení maximální výše sazby nového místního poplatku z pobytu ve 
výši 21 Kč a následně, s účinností od roku 2021, ve výši 50 Kč, vychází 
z politického rozhodnutí, jehož cílem je nastavit proces sblížení výše 
sazby poplatku na území České republiky s výší sazeb obdobných 
poplatků na území ostatních, zejména evropských zemích. Nastavení 
výše maximální sazby v zákoně o místních poplatcích však není určující 
právě s ohledem na to, že sazba v zákoně je sazbou (ať 21 Kč v prvním 
období a 50 Kč od roku 2021) maximální. Dosažení cíle návrhu zákona 
bude v rozhodující míře záležet na rozhodnutí zastupitelstev 
jednotlivých obcí, jimž přísluší stanovit konkrétní sazbu poplatku s 
ohledem na místní podmínky v obecně závazné vyhlášce, pokud se 
vůbec obec rozhodne poplatek z pobytu v obci zavést. 

45. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

4. Z k § 14a odst. 2a) nahradit slova „místo pobytu“ pojmem „místo 
přihlášení“ tak, jak je uvedeno v novém ustanovení § 16c. 
Doporučujeme ke zvážení, zda by celý tento paragraf neměl být 
zařazen na začátek zákona, aby byl pojem „přihlášení fyzické osoby“ 
vysvětlen dříve, než se s ním v zákoně dále pracuje. 

Vysvětleno. 
Ustanovení navazuje na daňový řád (srov. např. § 44 daňového řádu 
upravující doručování fyzické osobě). 
Místo přihlášení je údajem rozhodným pro stanovení poplatku podle § 
14a odst. 2 písm. c) v navrženém znění, a tedy tento údaj (který se může 
obecně lišit od místa pobytu) lze požadovat v ohlášení i podle navržené 
právní úpravy. 
S ohledem na strukturu zákona o místních poplatcích považuje 
Ministerstvo financí za vhodnější, aby společné ustanovení o přihlášení 
bylo umístěno v § 16c. 

45. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

5. Z k § 14a odst. 4 – navrhujeme doplnit za „…, kdy nastala“, text „nebo 
ve lhůtě stanovené v obecně závazné vyhlášce“. Bez doplnění by museli 
občané dodržovat zákonné ustanovení o 15 dnech, které má přednost 
před OZV. 

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven v duchu připomínky. 
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45. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

6. Z k § 16 odst. 2 písm. c) nahradit „místo pobytu“ pojmem „místo 
přihlášení“ – viz. odůvodnění u bodu č. 4 těchto připomínek. 

Vysvětleno. 
Ustanovení navazuje § 18 odst. 1 písm. c) zákona o základních 
registrech, který vymezuje údaje vedené v registru obyvatel. Je nutné v 
§ 16 odst. 2 písm. c) zákona o místních poplatcích vyjmenovat pouze 
údaje, které jsou rovněž uvedeny v příslušném ustanovení zákona o 
základních registrech. Údaj o místě přihlášení tuto podmínku nesplňuje. 
Ustanovení navíc navazuje na daňový řád (srov. např. § 44 daňového 
řádu upravující doručování fyzické osobě), z toho důvodu nelze údaj o 
místě pobytu vypustit. 
Místo přihlášení je údajem rozhodným pro stanovení poplatku podle § 
14a odst. 2 písm. c) v navrženém znění, a tedy tento údaj (který se může 
obecně lišit od místa pobytu) lze požadovat i podle navržené právní 
úpravy v ohlášení.  

45. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

7. Z upravit § 17 Závěrečná ustanovení – uvedené zákony jsou již zrušeny. Vysvětleno. 
Z diskuze s připomínkovým místem vyplynulo, že připomínka směřuje 
ke skutečnosti, že zákon o místních poplatcích obsahuje zastaralé 
poznámky pod čarou. Vzhledem k tomu, že poznámky pod čarou se 
zpravidla nenovelizují a navíc nemají normativní charakter, 
Ministerstvo financí při tvorbě daňové legislativy místo jejich 
aktualizace tyto poznámky zpravidla nahrazuje normativním odkazem 
nebo ruší bez dalšího tam, kde nejsou potřebné. Tyto úpravy jsou 
činěny tehdy, kdy se odkaz na poznámku pod čarou nachází 
v ustanovení, které je novelou měněno. Tímto způsobem postupnými 
novelami dojde k úpravě všech zastaralých poznámek pod čarou. 

46. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

1. Z Zásadní připomínky 
1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 2 odst. 3 
Toto ustanovení zní: „Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za 
kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je 
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným který je jeho hlavním zdrojem příjmů, 
anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200 Kč za kalendářní rok. 
U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit 
až o 50 %. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí 
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých 
kalendářních měsíců.“ 
 
Navrhujeme ve větě třetí za slova „horní hranici“ vložit slova 
„stanovené sazby za prvního psa“. 
 
Odůvodnění 
Obec je oprávněna zvýšit horní hranici sazby za druhého a dalšího psa 
až o 50 %. Toto zvýšení se má odvíjet od konkrétní sazby stanovené 
v OZV a nikoliv od absolutní horní hranice stanovené v ZoMP (totožný 

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven v duchu připomínky. 
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názor je zastáván také v odborné literatuře, srov. např. TĚŽKÝ, V., 
JANTOŠ, M., SIUDA, K. Zákon o místních poplatcích. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 30; FURKOVÁ, P., MATĚJKOVÁ, L., 
ROSOVÁ, Š. Tvorba obecně závazných vyhlášek. Praktický průvodce 
pro obce. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 70; RADVAN, M. Místní daně. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, a s., 2012, s. 70; PELC, V. Místní 
poplatky. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 36). V praxi však často dochází 
k tomu, že obce zvýšenou sazbu počítají právě z absolutní horní hranice 
a nikoliv z konkrétní stanovené sazby. Navrhujeme proto jednoznačně 
stanovit, že zvýšená sazba se odvíjí od konkrétní zvolené sazby. 

46. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

2. Z Zásadní připomínky 
2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 3a 
Toto ustanovení zní: „Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt 
u jednotlivého poskytovatele pobytu po dobu nejvýše 60 po sobě 
jdoucích kalendářních dnů.“ 
 
Navrhujeme text „po dobu nejvýše“ nahradit textem „pokud doba 
pobytu nepřesáhne“; případně textem „který netrvá déle než“. 
 
Odůvodnění 
Dle důvodové zprávy je předmětem nového poplatku z pobytu jen 
úplatný pobyt, který netrvá déle než 60 dnů. Z dikce navrhovaného 
ustanovení to však jednoznačně nevyplývá. Ta naopak nasvědčuje 
tomu, že poplatek z pobytu se platí nanejvýš za 60 dnů pobytu. 
Navrhujeme proto výstižnější znění § 3a, které zároveň zachová 
navrhovaný předmět poplatku z pobytu. 

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven v duchu připomínky. 

46. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

3. Z Zásadní připomínky 
3. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 3b 
V tomto ustanovení navrhujeme ponechat současnou věkovou hranici 
18 let pro zánik osvobození. 
 
Odůvodnění 
Navrhovaná právní úprava snižuje hranici věku pro osvobození od 
poplatku z pobytu z 18 na 15 let. Tato změna však není v důvodové 
zprávě nikterak odůvodněna. Lze se tak jen domnívat, že důvodem této 
změny bylo, že i mladiství od 15 do 18 let si sami přivydělávají. Toto 
však nelze brát jako pravidlo. 

Vyhověno.  
Text zákona byl upraven. Od poplatku z pobytu budou osvobozeny 
osoby mladší 18 let a starší 65 let. 

46. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

4. Z Zásadní připomínky 
4. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 
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kraje K § 3b 
V tomto ustanovení navrhujeme vypustit osvobození pro osoby 
vykonávající na území obce sezónní práce pro právnickou nebo 
podnikající fyzickou osobu. 
 
Odůvodnění 
Z důvodové zprávy není zřejmé, proč je toto osvobození zařazeno 
v návrhu, když v předchozí právní úpravě nebylo zakotveno. Podobné 
osvobození bylo již v minulosti zrušeno (u poplatku z ubytovací 
kapacity - zrušeno zákonem č. 348/2009 Sb. a tato změna bylo 
odůvodněna tím, že takové osvobození je nesystémové) a z návrhu 
nevyplývají žádné důvody pro jeho obnovení. Navíc se toto osvobození 
jeví jako nesystémové, když zbylá osvobození mají sociální charakter. 
V neposlední řadě je nutné zmínit, že ubytování u těchto prací bude 
zpravidla delší než 60 dnů, tudíž vůbec nebude podléhat poplatku. 
 
Výslovné zákonné zakotvení tohoto osvobození bez významnějšího 
důvodu by navíc poněkud nadbytečně nutilo obce, aby je respektovaly. 
Pokud však bude vypuštěno, mohou si obce osvobození upravit, pokud 
o ně budou mít zájem, a lépe tak zohlední podmínky konkrétní obce, což 
je dle našeho názoru žádoucí stav. Navíc i osoby, kterým je 
poskytováno ubytování, využívají obecní infrastrukturu, produkují 
v obci odpad atd., ale z důvodu osvobození by se nepodílely ani 
částečné na kompenzaci těchto nákladů. 

46. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

5. Z Zásadní připomínky 
5. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 3b písm. c) 
Toto ustanovení zní: 
„Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba 
c) starší 75 let.“ 
 
V tomto ustanovení navrhujeme text „starší 75 let“ nahradit textem „ 
která je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je jejím hlavním zdrojem příjmů, anebo 
která je poživatelem sirotčího důchodu“. 
 
Odůvodnění 
Tato zásadní připomínka si klade za cíl sjednotit výhody (resp. 
osvobození a sníženou sazbu u poplatku ze psů) pro seniory. 
Navrhované osvobození pro osoby starší 75 let je odůvodněno 
zjednodušeně řečeno tím, že se zvýšila hranice, do kdy jsou senioři 
ekonomicky aktivní. Navrhované znění však nepočítá s tím, že zdaleka 
ne všechny osoby jsou ekonomicky aktivní do 75 let věku (např. lidé 
v předčasných důchodech). Tito lidé jsou současnou i navrhovanou 

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven. Od poplatku z pobytu budou osvobozeny 
osoby mladší 18 let a starší 65 let.  
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právní úpravou znevýhodněni, aniž by pro takové znevýhodnění 
existoval relevantní důvod (resp. nevyplývá z předloženého návrhu). 
Navrhujeme proto zavést osvobození, které je totožné jako u snížené 
sazby místního poplatku ze psů. Máme za to, že cíl regulace bude 
zachován, když osvobození se bude vztahovat na starší osoby se 
sníženými příjmy. Navíc by byli od poplatku osvobozeni také poživatelé 
sirotčích důchodů, což se ze sociálního hlediska jeví jako vhodné. 
Případně je možné vypustit část navrhovaného osvobození týkající se 
osob požívajících sirotčí důchod. 

46. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

6. Z Zásadní připomínky 
6. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 10 odst. 2 
Toto ustanovení zní: „Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu 
s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd 
zakázán příslušnou dopravní značkou.“ 
 
Navrhujeme za text tohoto ustanovení vložit větu: „Povolením se 
rozumí také doklad o zaplacení poplatku za vjezd.“. 
 
Odůvodnění 
V odborné literatuře panují nejasnosti ohledně toho, co je povolením, 
za jehož vydání se platí poplatek za vjezd s motorovým vozidlem do 
vybraných částí míst a měst (srov. např. TĚŽKÝ, V., JANTOŠ, M., 
SIUDA, K. Zákon o místních poplatcích. Komentář. Praha: Wolters 
Kluwer, 2017, s. 105). Ačkoliv výraz „povolení“ nasvědčuje tomu, že se 
jedná o druh povolovacího správního aktu, reálně se povolením 
v kontextu tohoto poplatku rozumí lístek, který obdrží řidič motorového 
vozidla za zaplacení poplatku. Navrhujeme proto odstranit právní 
nejistotu poplatníků a zavést částečnou definici povolení, kterým se 
podle navržené definice rozumí také doklad, který poplatník obdržel za 
zaplacení místního poplatku. 

Vysvětleno. 
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných 
míst a částí měst se s výhradou vyčlenění do zvláštní hlavy v současné 
novele neupravuje. 

46. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

7. Z Zásadní připomínky 
7. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 14 odst. 2 a 3 
V § 14 odst. 1 se stanoví, že obec zavádí poplatek obecně závaznou 
vyhláškou. 
Odstavec 2 je uvozen větou: „Obec v obecně závazné vyhlášce podle 
odstavce 1 upraví“, odstavec 3 je uvozen větou: „Obec v obecně 
závazné vyhlášce podle odstavce 1 může dále upravit“. 
 
Navrhujeme upravit znění § 14 odst. 2 a 3 tak, aby bylo zřejmé, zda se 
jedná o taxativní nebo demonstrativní výčet. 
 
Odůvodnění 

Vysvětleno. 
Odstavec 2 obsahuje taxativní výčet skutečností, které obec musí 
v obecně závazné vyhlášce upravit, pokud zavádí místní poplatek. 
Odstavec 3 obsahuje taxativní výčet skutečností, které obec může, ale 
nemusí, v obecně závazné vyhlášce upravit, čímž jej může přizpůsobit 
svým potřebám. 
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Navrhované znění § 14 odst. 2 a 3 nasvědčuje tomu, že výčet 
skutečností, které může obec v OZV upravit, je taxativní. Oproti tomu 
současná právní úprava je svou povahou demonstrativní, když stanoví, 
že obec upraví v OZV „podrobnosti jejich vybírání, zejména…“. 
Požadované upřesnění je důležité s ohledem na zodpovězení otázky 
aplikovatelnosti nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/10 ze dne 29. 
6. 2010. V tomto nálezu ÚS opřel přípustnost stanovení navýšení v OZV 
zejména o to, že výčet skutečností je demonstrativní: „Ustanovení § 14 
odst. 2 zákona o místních poplatcích vypočítává příklady "podrobností" 
vybírání poplatků, které obec ve vyhlášce upraví. Byť stanovení 
hodnoty navýšení poplatku zde výslovně uvedeno není, představit si to 
jistě lze, neboť výčet je jednak demonstrativní a jednak kvantifikace 
navýšení poplatku do příkladného výčtu svou povahou zapadá“. 

46. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

8. Z Zásadní připomínky 
8. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 14a odst. 4 
Toto ustanovení zní: „Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, 
je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala.“ 
 
Navrhujeme za slovo „oznámit“ vložit slova „ve lhůtě stanovené 
v obecně závazné vyhlášce, nebo“. 
 
Odůvodnění 
Dle navrhovaného ustanovení jsou poplatník nebo plátce povinni 
ohlásit změnu v ohlášení ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. 
Navrhované ustanovení § 14 odst. 2 písm. b) však stanoví, že obec 
může stanovit lhůtu pro splnění ohlašovací povinnosti a pro oznámení 
změn v podaném ohlášení. Obě ustanovení se částečně vylučují (byť 
výkladem lze zřejmě dospět i k závěru, že se jedná o vztah subsidiarity), 
když jedno stanoví, že obec je oprávněna stanovit lhůtu pro ohlášení 
změn, a druhé striktně tuto lhůtu stanoví. Proto navrhujeme, aby bylo v 
§ 14a odst. 4 výslovně stanoveno, že poplatník či plátce jsou povinni 
oznámit změny ve lhůtě, kterou stanoví OZV, případně pokud ta 
nestanoví, tak ve lhůtě 15 dnů. 

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven v duchu připomínky. 

46. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

9. D Připomínky 
1. PŘIPOMÍNKA 
K § 3 
Doporučujeme změnit v § 3 podnadpis na „Poplatník“, případně 
ponechat podnadpis „Subjekt poplatku“ a úpravu obsaženou v § 3f 
vtělit přímo do § 3, a to do nového odstavce 2, včetně přečíslování 
následujících paragrafů. 
 
Odůvodnění 

Vysvětleno.  
Je třeba rozlišovat mezi subjektem poplatku a poplatkovým subjektem. 
Poplatkový subjekt je pojem procesního práva a je jím skutečně jak 
poplatník, tak plátce poplatku. Subjektem poplatku však plátce poplatku 
není. 
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V podnadpise k § 3, který vymezuje poplatníka poplatku z pobytu, je 
uvedeno „subjekt poplatku“. Toto označení však není úplně přesné, 
neboť poplatkovým subjektem je jak poplatník, tak plátce. Pojem 
poplatkový subjekt je tak širší než pojem poplatník. Uvedené 
ustanovení však vymezuje jen poplatníka. Plátce je pak vymezen v § 3f 
s podnadpisem „plátce“. Navrhovaná změna spočívá v nahrazení 
podnadpisu „poplatkový subjekt“ přesnějším podnadpisem 
„poplatník“. 
 
Jako alternativu navrhujeme, aby byl obsah § 3f, tedy vymezení plátce, 
přenesen do § 3, u kterého by zůstal podnadpis „poplatkový subjekt“. 
V tomto případě by § 3 upravoval všechny poplatkové subjekty 
navrhovaného poplatku z pobytu a současně by bylo zachováno členění 
úpravy nového poplatku. Ostatní ustanovení by se přečíslovala. 

46. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

10. D Připomínky 
2. PŘIPOMÍNKA 
K § 3g 
Ve vztahu k elektronické verzi evidenční knihy doporučujeme její 
využití podmínit využitím software, který zaznamená prováděné změny 
v zapisovaných údajích. 
 
Odůvodnění 
Vedení evidenční knihy v elektronické podobě skýtá velké nebezpečí 
změn v prováděných zápisech. Pokud by ubytovatel vedl evidenční 
knihu v „excelovské tabulce“, pak může libovolně měnit zpětně 
zapisované údaje a tím zkreslit skutečnou výši své poplatkové 
povinnosti. Přitom evidenční kniha je zcela zásadním nástrojem pro 
kontrolu plnění poplatkových povinností ze strany správce poplatku. 
Doporučujeme zvážit variantu, při které by bylo možné vést evidenční 
knihu v elektronické podobě jen v těch případech, kdy bude 
zabezpečeno, že nebudou prováděny zpětné změny bez jakéhokoliv 
záznamu (zpětně změnit zápis bude možné, ale tato změna by byla 
v konkrétním programu zachycena). Jelikož nám nejsou známy všechny 
konkrétní programy (jistě však existují a většími ubytovacími 
zařízeními jsou využívány), necháváme tuto připomínku v rámci 
doporučujících. 

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven. Byly doplněny zásady evidence podle zákona 
o účetnictví. V návaznosti na doplnění textu zákona byla doplněna i 
důvodová zpráva k tomuto ustanovení. 

46. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

11. D Připomínky 
3. PŘIPOMÍNKA 
K § 10b 
Doporučujeme upravit způsob výpočtu poměrné výše místního 
poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem, a to 
tak, aby bylo upuštěno od pravidla „posledního dne“ v případech, kdy 
dojde ke změně v průběhu měsíce. 
 

Vysvětleno. 
Poplatky související s odpadovým hospodářstvím budou kompletně 
přepracovány v rámci přípravy nových předpisů v oblasti odpadů. Podle 
legislativních pravidel vlády by návrhy těchto předpisů měly být 
předloženy do konce roku 2018. 
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Odůvodnění 
Uvedené pravidlo v praxi způsobuje problémy. Podle § 10 odst. 1 
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o 
změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění 
pozdějších předpisů, může mít občan jen jedno místo trvalého pobytu, a 
to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen 
číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a 
který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Podle 
odstavce 5 citovaného ustanovení ohlásí občan změnu místa trvalého 
pobytu ohlašovně v místě nového trvalého pobytu a ohlašovna údaje o 
počátku trvalého pobytu zapíše do informačního systému (§ 5 odst. 1 
zákona o evidenci obyvatel). Při poskytování údajů o trvalém pobytu 
fyzické osoby je pak ve výpise uvedeno stejné datum jak u přistěhování, 
tak i u odstěhování (např. na adrese trvalého pobytu A do 30. 04. 2018, 
na adrese trvalého pobytu B od 30. 04. 2018).  De facto je fyzická 
osoba přihlášena k trvalému pobytu v jeden den na dvou místech. 
 
Pokud tedy fyzická osoba změní místo trvalého pobytu z obce do obce 
poslední den v měsíci, bude hlášena k trvalému pobytu v poslední den 
měsíci na dvou místech, resp. ve dvou obcích, což vzbuzuje pochybnost 
o tom, zda jí nevzniká v daném měsíci dvojí poplatková povinnost 
(povinnost platit obci, z níž se odstěhovala, a současně i povinnost 
platit obci, do níž se přistěhovala, protože v obou obcích je v poslední 
den v měsíci hlášena k trvalému pobytu). Tento stav vytváří 
poplatníkovi i správci poplatku právní nejistotu a může tak v budoucnu 
dojít ke konstatování protiústavnosti části daného ustanovení. 
 
Navrhujeme, aby bylo upraveno pravidlo, podle kterého bude 
rozhodující, v jaké obci byl poplatník přihlášen, vlastníkem nemovité 
věci, příp. umístěn po většinu měsíce, přičemž v případě totožného 
počtu dnů by byl rozhodující stav na konci měsíce. Toto pravidlo se jeví 
jako spravedlivější ve vztahu k obci, ve které poplatník bydlel většinu 
měsíce. Případně lze využít úpravu místního poplatku ze psů a zakotvit 
pravidlo, podle kterého by poplatník platil místní poplatek „druhé“ 
obci až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke změně 
pobytu. 

46. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

12. D Připomínky 
4. PŘIPOMÍNKA 
K § 10c odst. 3 
Toto ustanovení zní: „Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny 
stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí vybudovanou 
stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto 
možností. Cena stavebního pozemku v obci se stanoví podle zvláštního 
právního předpisu17) v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci 

Vyhověno. 
Současné znění ustanovení § 10c zákona o místních poplatcích bude v 
odstavci 3 upraveno tak, aby odpovídalo stavebnímu zákonu v platném 
znění. Kromě právní moci kolaudačního rozhodnutí bude rozhodný i 
okamžik právních účinků kolaudačního souhlasu. 
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kolaudační rozhodnutí18) pro stavbu vodovodu nebo kanalizace obcí 
vybudované. Výše sazby na 1 m2 zhodnoceného stavebního pozemku 
stanoví obec v obecně závazné vyhlášce, kterou může obec vydat 
nejpozději v kalendářním roce, kdy nabylo právní moci rozhodnutí 
podle věty druhé.“ 
 
Doporučujeme, aby byl rozhodný okamžik pro určení ceny 
zhodnoceného pozemku určen v souladu se stavebním zákonem. 
 
Odůvodnění 
S účinností od 1. 1. 2018 došlo ke změně stavebního zákona mj. na 
úseku povolování užívání staveb. Dokončenou stavbu lze podle § 119 
stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, 
nebo kolaudačního rozhodnutí, přičemž určení formy kolaudace se 
odvíjí od úplnosti žádosti stavebníka o povolení užívání stavby a od 
dodržení stavebně technických podmínek a závazných stanovisek 
dotčených orgánů. Ve vztahu k vodovodu nebo kanalizaci tak může být 
využito obou způsobů povolení užívání stavby. Navrhujeme proto použit 
obecnější pojem než kolaudační rozhodnutí. Dále navrhujeme obecněji 
formulovat pojem „právní moc“, neboť kolaudační souhlas, který může 
být využit, není správním rozhodnutím a nenabývá právní moci. 
 
Jako příklad lze uvést znění dotčeného ustanovení: „Cena stavebního 
pozemku v obci se stanoví podle zvláštního právního předpisu17) v 
kalendářním roce, ve kterém nabyl právních účinků úkon správního 
orgánu, na základě kterého je možné užívat stavbu vodovodu nebo 
kanalizace obcí vybudované.“ 
 
Problematiku doporučujeme konzultovat s Ministerstvem pro místní 
rozvoj. 

46. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

13. D Připomínky 
5. PŘIPOMÍNKA 
K § 14a odst. 1 
Toto ustanovení zní: „Poplatník nebo plátce je povinen podat správci 
poplatku ohlášení, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné 
vyhlášce. V případě poplatku odváděného plátcem podává ohlášení 
pouze plátce.“ 
 
Doporučujeme za slova „správci poplatku ohlášení“ vložit text „a 
ohlásit změny v ohlášení“. 
 
Odůvodnění 
Navrhovanou změnou se má upřesnit, že poplatník nebo plátce jsou 
povinni činit jak ohlášení, tak uvádět změny v podaném ohlášení. Dikce 

Vysvětleno.  
Povinnost ohlásit změny v ohlášení vyplývá z ustanovení § 14a odst. 4. 
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uvedeného ustanovení výslovně počítá jen s první povinností. 

46. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

14. D Připomínky 
6. PŘIPOMÍNKA 
Doporučujeme revidovat poznámky pod čarou č. 12, 13, 16, 17 a 18. 
 
Odůvodnění 
Uvedené poznámky pod čarou odkazují na již neúčinné právní 
předpisy. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že poznámky pod čarou se zpravidla nenovelizují a 
navíc nemají normativní charakter, Ministerstvo financí při tvorbě 
daňové legislativy místo jejich aktualizace tyto poznámky zpravidla 
nahrazuje normativním odkazem nebo ruší bez dalšího tam, kde nejsou 
potřebné. Tyto úpravy jsou činěny tehdy, kdy se odkaz na poznámku 
pod čarou nachází v ustanovení, které je novelou měněno. Tímto 
způsobem postupnými novelami dojde k úpravě všech zastaralých 
poznámek pod čarou. 

47. Krajský úřad 
Olomouckého kraje 

1. Z K bodu 10 a násl. - § 3 a násl: 
Dle navrhovaného ust. § 3a zákona o místních poplatcích (dále jen 
„ZMP“) je předmětem nového „poplatku z pobytu“ úplatný pobyt 
u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmět poplatku byl rozšířen o 
poskytnutí úplatného ubytování v prostorech k tomu primárně 
neurčených. Dle důvodové zprávy (dále jen „DZ“) bude tedy poplatku 
podléhat také například úplatné poskytnutí zahrady pro účely 
stanování, úplatné poskytnutí ateliéru či poskytnutí úplatného pobytu i 
na základě jiné než smlouvy o ubytování (např. smlouva nájemní). 
Uvedené rozšíření předmětu poplatku DZ odůvodňuje zejména tím, že 
segment tzv. sdílené ekonomiky zaměřený na zprostředkování a 
poskytování ubytovacích a obdobných služeb v poslední době čím dál 
tím více konkuruje klasickým ubytovacím službám. Jako příklad uvádí 
DZ pouze Prahu, kdy byl k 1. pol. 2016 poskytnut pobyt až 32 % 
turistů prostřednictvím portálu Airbnb.  

U výše uvedených případů však nebude mít správce poplatku zákonnou 
oporu pro řádné provádění kontroly plátce poplatku při plnění jeho 
ohlašovací povinnosti a dále pro provádění kontroly souladu 
ohlášených údajů se skutečným stavem. Dle současné právní úpravy 
místního poplatku z ubytovací kapacity a místního poplatku za 
lázeňský nebo rekreační pobyt v ZMP je již nyní kontrola správcem 
poplatku problematická. Navrhovanou právní úpravou dojde 
k výraznému prohloubení těchto problémů. V praxi bude správce 
poplatku v důkazní nouzi již při zjišťování, zda se jedná o poskytnutí 
ubytování za úplatu či nikoliv.  

DZ se zabývá právem na ochranu soukromí chráněného čl. 7 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“), ale pouze 
z pohledu údajů shromažďovaných v evidenčních knihách. DZ se však 
tímto ústavním právem nezabývá ve vztahu k možnostem správců 
poplatku při spravování tohoto místního poplatku a při kontrole 
povinností plátců poplatku, zejména ve vztahu k oprávněnosti zásahů 

Nevyhověno. Rozpor. 
Správce poplatku při správě místních poplatků je oprávněn využívat 
postupy při správě daní upravené daňovým řádem, např. vyhledávací 
činnost, vysvětlení, místní šetření, daňovou kontrolu, a má k dispozici v 
dokazovacím řízení i řadu důkazních prostředků, bez ohledu na 
skutečnost, že nositelem důkazního břemene je daňový subjekt. Ten je 
také povinen nejdříve splnit povinnost nepeněžité povahy, tj.  
splnit ohlašovací povinnost k poplatkové povinnosti, v rámci které 
správci poplatku sdělí veškeré skutečnosti, které jsou rozhodné pro výši 
jeho poplatkové povinnosti.  
Požadavku, aby definice plátce poplatku nedopadala na všechny fyzické 
osoby, ale pouze na ty, které poskytují úplatný pobyt prostřednictvím 
zprostředkovatelů, nelze vyhovět. Ve svém důsledku by akceptování 
požadavku znamenalo diskriminaci ve vztahu k osobám poskytujícím 
stejnou službu, pro které stanovená pravidla neplatí. 
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správců poplatku do soukromí plátců poplatku. Čl. 7 odst. 1 LZPS 
stanoví, že: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. 
Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.“ V DZ tak 
chybí rozbor, jaký bude mít reálný dopad existence tohoto ústavního 
práva na správu poplatku. 

Pokud tedy návrh zákona výslovně nestanoví omezení tohoto práva 
plátců poplatku, což pravděpodobně není ani žádoucí, nebude možné 
v některých případech (poskytnutí úplatného ubytování v prostorech 
k tomu primárně neurčených – zahrada, ateliér, byt) spolehlivě zjistit 
skutečný stav věci a správce poplatku tak bude značně omezen v řádné 
správě tohoto poplatku.  

Správce poplatku může pouze provést kontrolu evidenční knihy, 
přičemž ale nebude mít možnost porovnat evidenční údaje se 
skutečným stavem, neboť nedisponuje právem vstupovat do soukromí 
plátců. Pořádkovou pokutu dle § 247 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), za nesplnění 
povinnosti nepeněžité povahy ve výši do 500 000,- Kč pak může 
správce daně využít ve velmi omezeném rozsahu, a to pouze za 
nepředložení evidenční knihy. 

Případně bude možné dle DZ se v souladu s DŘ obrátit na 
zprostředkovatele ubytování (např. různé servery zprostředkovávající 
ubytování u jednotlivých ubytovatelů) s výzvou k poskytnutí údajů 
nezbytných pro správu poplatku. Takovými údaji může být například 
informace o tom, komu a pro koho bylo v obci ubytování 
zprostředkováno (lze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité 
povahy max. 500 000,- Kč). Dále bude možné využít institut stížnosti 
na postup plátce dle ust. § 237 DŘ. 

Problematickým se jeví i využítí institutu místního šetření dle ust. § 80 
a násl. DŘ. Tento institut se jednak nevztahuje na fyzickou osobu 
nepodnikající, takže u těchto osob nebude možné provést místní šetření 
vůbec. Dále u právnické osoby či fyzické osoby podnikající bude 
možné uplatnit jen v případě, když bude poskytovat ubytování 
za úplatu v budově, kterou používá pro podnikání. Nikoliv však, pokud 
bude poskytovat ubytování za úplatu v budově, kterou k podnikání 
neužívá. Možnosti provedení místního šetření u plátců poplatku budou 
velmi omezené a nerovnost postavení plátců pak bude diskriminující. 

Velmi úzký rozsah možností správce poplatku při řádné správě 
poplatku z pobytu považujeme za zcela nedostatečný. 

V případě zavedení poplatku z pobytu navrhujeme úpravu definice 
plátce poplatku tak, aby byl poplatek v praxi spravovatelný. Například, 
aby definice plátce poplatku nedopadala na všechny fyzické osoby, ale 
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pouze na ty, které poskytují úplatný pobyt prostřednictvím 
zprostředkovatelů. 

Připomínku uvedenou v bodě 1) stanoviska považuje Olomoucký 
kraj za zásadní.  

47. Krajský úřad 
Olomouckého kraje 

2. Z K bodu 12 - § 3b: 

DZ uvádí, že by neměla poplatková povinnost dopadat na osoby, které 
se v obci zdržují za účelem dlouhodobějšího pobytu, např. v rámci 
výkonu zaměstnání, studia, či delších sezónních prací. V návrhu novely 
je však zcela vypuštěno osvobození za přechodné ubytování žáků a 
studentů, kteří mohou být ubytování i po dobu kratší 60 dnů. Například 
se může jednat o ubytované studenty, kteří v dané lhůtě ukončí, nebo 
změní ubytování. 

Navrhujeme proto v ustanovení § 3b (Osvobození od poplatku) doplnit 
do písm. f) další bod, a to bod č. 4 následujícího znění: 

„4. v zařízení sloužícím pro přechodné ubytování studentů a žáků“. 

Připomínku uvedenou v bodě 2) stanoviska považuje Olomoucký 
kraj za zásadní.  

Vyhověno jinak.  
Text zákona byl upraven. Od poplatku z pobytu budou osvobozeny 
osoby mladší 18 let. 

47. Krajský úřad 
Olomouckého kraje 

3. Z K bodu 33 - § 14a odst. 2 písm. a): 

Dle návrhu má být z ustanovení § 14a odst. 2 písm. a) ZMP, tedy 
v náležitostech ohlášení, vypuštěna „obchodní firma“ a má zůstat 
pouze „název“. Dle DZ se jedná o upřesňující legislativně-technickou 
úpravu ustanovení tak, aby terminologicky odpovídalo příslušným 
ustanovením DŘ.  

Zdůvodnění této změny považujeme za nejasné vzhledem k tomu, že 
v DŘ se pojem „název“ objevuje pouze jedenkrát, a to v ust. § 57 odst. 
6.  
Pojmy „název“ a „obchodní firma“ jsou upraveny zákonem č. 89/2012, 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“). Dle 
výkladu této právní úpravy má však podnikatel povinnost činit právní 
úkony pod svojí obchodní firmou (tato povinnost byla stanovena 
v obchodním zákoníku, nyní se tato povinnost dovozuje ze znění ust. 
§ 422 NOZ).  

Navrhujeme tedy ponechat ust. § 14a odst. 2 písm. a) v původním 
znění.  

Připomínku uvedenou v bodě 3) stanoviska považuje Olomoucký 
kraj za zásadní.  

Vysvětleno. 
Podle občanského zákoníku je jménem právnické osoby její název 
(srov. § 132). V případě podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku 
je jeho jménem obchodní firma (srov. § 423 odst. 1). Z tohoto důvodu 
by mělo slovo „název“ pokrýt i obchodní firmu. 
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48. Krajský úřad 
Pardubického kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

49. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

1. - Úvod 
Místní poplatek z ubytovací kapacity má především fiskální funkci 
spočívající v částečné kompenzaci zvýšených nákladů obce  
na udržování služeb a zařízení sloužících ubytovaným osobám.  
Nejen že navrhovaný poplatek z pobytu významně sníží příjmy obcí, 
ale je potřeba zdůraznit, že zrušení tohoto místního poplatku, k čemuž 
de facto navrhovanou novelou zákona o místních poplatcích dojde, 
bude mít negativní dopad na další oblasti veřejného života. Na vládní 
úrovni se v současné době řeší bezpečnost a veřejný pořádek v 
průmyslových zónách a jejich okolí v souvislosti se zvýšeným 
zaměstnáváním cizinců především v Plzeňském a Královéhradeckém 
kraji (viz Usnesení vlády České republiky ze dne 22. května 2017 č. 
388). Je zde zvýšená koncentrace osob, jež s regionem nejsou spojeny 
pevnějšími osobními či rodinnými vazbami. Dochází k narušení 
dosavadního životního standardu a způsobu soužití místních občanů 
včetně porušování právních předpisů, ke zvýšení kriminality, 
problémům v oblasti dopravy nejen ve využívání obcí dotovaných 
dopravních prostředků, ale dochází také ke zvýšené nehodovosti. Musí 
být zajištěno poskytování zdravotní péče spočívající také v prevenci 
vzniku a šíření infekčních onemocnění apod. Nepředpokládá se, že v 
takto postižených lokalitách bude celý příjem z předmětného poplatku 
nahrazen vyšším výběrem z titulu „sdílené ekonomiky“. 

Bere se na vědomí. 

49. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

2 Z Ke znění ust. § 3 
Z navrhovaného ustanovení vyplývá, že nebudou poplatku podléhat  
cizinci, kteří mají podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území 
České republiky trvalý nebo přechodný pobyt, neboť tyto osoby jsou 
„přihlášeny“ ve smyslu ustanovení § 16c návrhu novely zákona  
o místních poplatcích v obci. 
Úprava návrhu místního poplatku z pobytu je koncipována jako 
náhrada místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. 
Současnému místnímu poplatku z ubytovací kapacity podléhají cizinci,  
kteří v České republice pracují a jsou povinni přihlásit se k pobytu. Z 
vyjádření obcí, na jejichž území jsou ubytovny, v nichž jsou ubytováni 
tito cizinci, jednoznačně vyplývá, že cizinci tvoří až 80 % osob zde 
ubytovaných. Tyto osoby čerpají z veřejných služeb, které obce 
zajišťují, aniž by získaly finanční kompenzaci. 
Navrhujeme vyprecizování poplatníka způsobem, aby i tito cizinci 
podléhali navrhovanému místnímu poplatku. Dle informací z obcí 
Plzeňského kraje není návrh na zrušení místního poplatku z ubytovací 
kapacity vítán. V Plzeňském kraji je velký počet zahraničních firem, 
které ve výrobě zaměstnávají především cizince, a z tohoto důvodu 

Nevyhověno. Rozpor. 
Rozšíření předmětu poplatku i na delší pobyty by znamenalo, že by 
poplatku podléhali např. i studenti bydlící na kolejích a část nájemníků 
a podnájemníků; z velké části by se jednalo o nízkopříjmové skupiny 
obyvatel a tato změna by pro mnohé z nich mohla mít zásadní dopad na 
jejich ekonomickou situaci. 
Sloučení dosavadních dvou poplatků do jednoho nového poplatku 
navrhovaného charakteru je výsledkem poměrně širokého konsenzu a 
zachování poplatku z ubytovací kapacity, resp. vypuštění limitu 60 dní 
by vedlo k zásadní změně koncepce návrhu zákona, kterou není možné 
přijmout. 
Z jednání s Krajskými úřady Plzeňského a Královéhradeckého kraje za 
účasti zástupců dotčených obcí navíc vyplynulo, že obce dotčené 
průmyslovou zónou vnímají jako hlavní problém nedostatečnost 
nástrojů pro regulaci pohybu cizinců na jejich území. Finanční 
prostředky plynoucí těmto obcím z poplatku z ubytovací kapacity 
nedosahují natolik zásadní výše, aby zrušení poplatku z ubytovací 
kapacity při současném zavedení poplatku z pobytu zásadně zasáhlo do 
možností obcí financovat zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na 
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Plzeňský kraj apeluje na změnu koncepce návrhu nového místního 
poplatku z pobytu v podobě, jaká byla předložena do připomínkového 
řízení.   

jejich území.  
Nadto lze doplnit, že problematika financování nakládání s odpadem 
spojeným s ubytovnami, na kterou bylo v souvislosti s tímto tématem 
upozorňováno na jednáních, je již dnes řešitelná za pomoci k tomu 
určených nástrojů, mimo jiné poplatků v oblasti komunálních odpadů 
(ať již podle zákona o místních poplatcích nebo podle zákona o 
odpadech). Ministerstvo financí má za to, že i další problematiky, které 
byly na souvisejících jednáních diskutovány, jako např. regulace 
pohybu cizinců, by měly být řešeny jinými nástroji než prostřednictvím 
tzv. turistických poplatků, které k tomuto účelu nejsou určeny. Tyto 
otázky by měly být předmětem diskuze na takto zaměřené pracovní 
skupině Ministerstva vnitra, přičemž Ministerstvo financí přislíbilo své 
zapojení do dalšího jednání na této půdě, v rámci kterého by bylo 
zvoleno vhodné řešení nastíněných problémů. 

49. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

3. Z Ke znění ust. § 3a 
Navrhujeme vypustit časový limit 60 po sobě jdoucích kalendářních 
dnů. Uvedené omezení by mělo vysoký dopad na místní rozpočet. 

Nevyhověno. Rozpor. 
Rozšíření předmětu poplatku i na delší pobyty by znamenalo, že by 
poplatku podléhali např. i studenti bydlící na kolejích a část nájemníků 
a podnájemníků; z velké části by se jednalo o nízkopříjmové skupiny 
obyvatel a tato změna by pro mnohé z nich mohla mít zásadní dopad na 
jejich ekonomickou situaci. 
Sloučení dosavadních dvou poplatků do jednoho nového poplatku 
navrhovaného charakteru je výsledkem poměrně širokého konsenzu a 
zachování poplatku z ubytovací kapacity, resp. vypuštění limitu 60 dní 
by vedlo k zásadní změně koncepce návrhu zákona, kterou není možné 
přijmout. 
Z jednání s Krajskými úřady Plzeňského a Královéhradeckého kraje za 
účasti zástupců dotčených obcí navíc vyplynulo, že obce dotčené 
průmyslovou zónou vnímají jako hlavní problém nedostatečnost 
nástrojů pro regulaci pohybu cizinců na jejich území. Finanční 
prostředky plynoucí těmto obcím z poplatku z ubytovací kapacity 
nedosahují natolik zásadní výše, aby zrušení poplatku z ubytovací 
kapacity při současném zavedení poplatku z pobytu zásadně zasáhlo do 
možností obcí financovat zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na 
jejich území.  
Nadto lze doplnit, že problematika financování nakládání s odpadem 
spojeným s ubytovnami, na kterou bylo v souvislosti s tímto tématem 
upozorňováno na jednáních, je již dnes řešitelná za pomoci k tomu 
určených nástrojů, mimo jiné poplatků v oblasti komunálních odpadů 
(ať již podle zákona o místních poplatcích nebo podle zákona o 
odpadech). Ministerstvo financí má za to, že i další problematiky, které 
byly na souvisejících jednáních diskutovány, jako např. regulace 
pohybu cizinců, by měly být řešeny jinými nástroji než prostřednictvím 
tzv. turistických poplatků, které k tomuto účelu nejsou určeny. Tyto 
otázky by měly být předmětem diskuze na takto zaměřené pracovní 
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skupině Ministerstva vnitra, přičemž Ministerstvo financí přislíbilo své 
zapojení do dalšího jednání na této půdě, v rámci kterého by bylo 
zvoleno vhodné řešení nastíněných problémů. 

49. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

4. Z Ke znění ust. § 3b 
Navrhujeme vypustit osvobození pro osoby vykonávající na území 
obce sezónní práce pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu. 
Novelou zákona o místních poplatcích č. 348/2009 Sb. bylo obdobné 
osvobození u místního poplatku z ubytovací kapacity zrušeno jako 
nesystémové, „protože i ti, kteří v obci přechodně pobývají nikoli  
z důvodu osobní rekreace, ale z důvodů pracovních, se podílejí  
na čerpání veřejných služeb obcí bezplatně nebo dotovaně 
zajišťovaných; do počtu občanů obce pro účely výpočtu daňového 
příjmu obcí však započteni nejsou.“ (viz důvodová zpráva k zákonu 
č. 348/2009 Sb.) Poplatek má převážně rozpočtový význam  
a je příspěvkem obci na její zvýšené náklady na udržování služeb  
a zařízení sloužících ubytovaným osobám. Pojem „sezónní práce“ není  
nikde definován, ani obsah těchto prací, v tomto vidíme další důvod 
toto osvobození ze zákona vypustit. Uvedené osvobození spolu 
s hranicí 60 dnů (ust. § 3a) by výrazným způsobem snížilo příjmy obcí 
z navrženého místního poplatku, přestože by se rozšířil počet plátců 
poplatníků.  

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 

49. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

5. Z Ke znění ust. § 3b 
Navrhujeme zachovat současnou věkovou hranici 18 let pro zánik 
osvobození, jak je stanovena současnou úpravou u místního poplatku 
za lázeňský a rekreační pobyt. V důvodové zprávě není tato nově 
stanovená hranice zdůvodněna. Zároveň navrhujeme ponechat věkovou 
hranici pro osvobození seniorů již od 70 let věku, jak zakotvuje 
současná úprava uvedeného místního poplatku. Domníváme se, že 
posun o 5 je velmi velký a není odrazem ekonomické aktivity seniorů. 

Vyhověno.  
Text zákona byl upraven. Od poplatku z pobytu budou osvobozeny 
osoby mladší 18 let a starší 65 let. 

49. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

6. D Ke znění ust. § 2 odst. 2 
Doporučujeme stanovit vznik poplatkové povinnosti od prvního dne 
kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém pes dovršil stáří 3 
měsíců. Důvodem je sjednocení postupu správců poplatku, neboť praxe  
jednotná není. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení § 2 odst. 3 věty poslední bylo upraveno tak, aby dopadalo i 
na stáří psa. Poplatek se bude platit již za celý kalendářní měsíc, ve 
kterém pes dovršil věk 3 měsíců. Dochází tak k odstranění výkladové 
nejasnosti. 

49. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

7. D Ke znění ust. § 3 
Navrhujeme nahradit podnadpis „Subjekt poplatku“ podnadpisem  
„Poplatník“, s ohledem na ust. § 3f, kde je uveden podnadpis „Plátce 
poplatku“. 

Vysvětleno. 
„Subjekt poplatku“ je standardní nadpis používaný v daňových 
předpisech. Plátce poplatku nepatří mezi hmotněprávní daňové 
subjekty, nýbrž se jedná o procesní institut. 

49. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

8. D Ke znění ust. § 3g 
Doporučujeme vypustit možnost vedení evidenční knihy v elektronické 
podobě. Vedením evidenční knihy v elektronické podobě nebude 
zabezpečeno provádění zápisů postupně z časového hlediska, nebude-li 
zjistitelná „elektronická stopa“ v příslušném programu. Dáváme ke 
zvážení návrh předkládat evidenční knihu v pravidelných časových 

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven. Byly doplněny zásady evidence podle zákona 
o účetnictví. V návaznosti na doplnění textu zákona byla doplněna i 
důvodová zpráva k tomuto ustanovení. 
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intervalech. Navrhujeme čtvrtletní předkládání evidenční knihy správci 
poplatku, vždy do konce měsíce následujícího po ukončeném čtvrtletí. 
Vycházíme z praxe ubytovatelů, kteří dokonce vedou evidenční knihu 
pro případné předložení správci poplatku na jeho výzvu nebo v rámci 
místního šetření, a zároveň vedou druhou evidenční knihu se záznamy 
odpovídajícími skutečnosti. 

49. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

9. D Ke znění ust. § 11 odst. 3 
Navrhujeme doplnit toto ustanovení o větu: „Toto příslušenství sleduje 
osud poplatku.“    

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven v duchu připomínky. 

49. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

10. D Ke znění ust. § 14a odst. 2 písm. a) 
Navrhujeme vypustit slova „místo podnikání“, neboť tento termín  
na rozdíl od sídla nemá žádný identifikační význam a dle zákona  
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,  
není doručující adresou. 
 
Odkazy pod čarou: 
12) Vyhláška č. 99/1989 Sb. – zrušený právní předpis, navrhujeme 
nahradit:  ust. § 2 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu, ve znění pozdějších předpisů 
13) § 116 občanského zákoníku – zrušený právní předpis, navrhujeme 
nahradit: ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 
17) Vyhláška č. 279/1997 Sb. – zrušený právní předpis, navrhujeme 
nahradit: Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování 
majetku (oceňovací vyhláška) 
18) Zákon č. 50/1976 Sb. –  zrušený právní předpis, navrhujeme 
nahradit: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů        

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že poznámky pod čarou se zpravidla nenovelizují a 
navíc nemají normativní charakter, Ministerstvo financí při tvorbě 
daňové legislativy místo jejich aktualizace tyto poznámky zpravidla 
nahrazuje normativním odkazem nebo ruší bez dalšího tam, kde nejsou 
potřebné. Tyto úpravy jsou činěny tehdy, kdy se odkaz na poznámku 
pod čarou nachází v ustanovení, které je novelou měněno. Tímto 
způsobem postupnými novelami dojde k úpravě všech zastaralých 
poznámek pod čarou. 

50. Krajský úřad 
Středočeského kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

51. Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

52. Krajský úřad 
Zlínského kraje 

1. Z K bodu 12, konkrétně k § 3b písm. b) navrhujeme toto znění b) 
mladší 18 let 
Odůvodnění: 
V písmenu b) nového ustanovení navrhujeme ponechat stávající 
věkovou hranici 18 let. Důvody pro snížení věkové hranice na 15 let 
nespatřujeme, v důvodové zprávě nejsou uvedeny. 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 

52. Krajský úřad 
Zlínského kraje 

2. Z K bodu 12, konkrétně k § 3b písm. c) navrhujeme toto znění c) 
starší 65 let  
Odůvodnění: 
V písmenu c) navrhujeme snížit věkovou hranici na 65 let z 
navrhovaných 75 let. Věk 65 let odpovídá nastavení věkové hranice pro 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 
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odchod do starobního důchodu. 

52. Krajský úřad 
Zlínského kraje 

3. Z Nad rámec novely, konkrétně v § 14a odst. 2 písm. a) navrhujeme 
slova „místo pobytu“ nahradit slovy „místo přihlášení“.  
Odůvodnění: 
Důvodem je sjednocení terminologie, viz. § 16c. Ten zavádí nový 
pojem „přihlášení fyzické osoby“, který zahrnuje jak trvalý pobyt 
českých občanů, tak místo pobytu cizinců. 

Vysvětleno. 
Ustanovení navazuje na daňový řád (srov. např. § 44 daňového řádu 
upravující doručování fyzické osobě). 
Místo přihlášení je údajem rozhodným pro stanovení poplatku podle § 
14a odst. 2 písm. c) v navrženém znění, a tedy tento údaj (který se může 
obecně lišit od místa pobytu) lze požadovat v ohlášení i podle navržené 
právní úpravy. 

52. Krajský úřad 
Zlínského kraje 

4. Z Nad rámec novely, konkrétně v § 14a odst. 4 navrhujeme za slova 
„kdy nastala“ doplnit text v následujícím znění „pokud není 
obecně závaznou vyhláškou stanovena jiná lhůta“. 
Odůvodnění: 
Podle uvedeného ustanovení je poplatník nebo plátce povinen, v 
případě, že dojde ke změně údajů uvedených v ohlášení, tuto změnu 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Nové znění § 14 odst. 2 písm. 
b) počítá s tím, že lhůtu pro oznámení změn v podaném ohlášení může 
obec upravit v obecně závazné vyhlášce. Z tohoto důvodu navrhujeme, 
aby znění § 14a odst. 4 bylo upraveno tak, že za slova „kdy nastala“ se 
doplní text „pokud není obecně závaznou vyhláškou stanovena jiná 
lhůta“. 

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven v duchu připomínky. 

52. Krajský úřad 
Zlínského kraje 

5. D Poznámky pod čarou 
Upozorňujeme na nutnost provést revizi poznámek pod čarou, a to v 
bodech 12), 13), 17) a 18).  
Bod 12) – vyhláška č. 99/1989 Sb. byla zrušena 
Bod 13) – odkaz na § 116 neodpovídá novému občanskému zákoníku 
Bod 17) – vyhláška č. 279/1997 Sb. byla zrušena 
Bod 18) – zákon č. 50/1976 Sb. byl zrušen 

Vysvětleno. 
Poznámky pod čarou se zpravidla samostatně nenovelizují (srov. čl. 55 
odst. 5 Legislativních pravidel vlády). Trendem daňové legislativy je 
v aktuálně upravovaných ustanoveních neaktuální poznámky pod čarou 
spíše vypouštět a nové nezavádět a namísto toho spíše používat 
normativní odkazy. 

53. Národní 
bezpečnostní úřad 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

54. Národní úřad pro 
kybernetickou a 

informační 
bezpečnost 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

55. Nejvyšší kontrolní 
úřad 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

56. Nejvyšší soud 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

57. Nejvyšší správní 
soud 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

60. Sdružení místních 
samospráv ČR 

1. Z Připomínka č. 1 k bodů 12., 13. a 47.  
Předložený návrh obsahuje odloženou účinnost ustanovení, které 

Vysvětleno. 
Stanovení maximální výše sazby nového místního poplatku z pobytu ve 
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zvyšuje maximální sazbu nově konstruovaného poplatku z pobytu na 
50 Kč za den. Zastáváme názor, že odložení účinnosti nemá žádné 
opodstatnění. 
Maximální sazba místního poplatku z ubytovací kapacity se od vzniku 
České republiky v r. 1993 zvýšila z 2 na 6 Kč, k nominálnímu zvýšení 
maximální sazby poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt pak 
v tomto období nedošlo vůbec! Reálně tak maximální hodnota sazby 
kvůli vlivu inflace setrvale klesá. Potřebu zvýšení maximální sazby 
integrovaného poplatku z pobytu tak lze považovat za akutní, zejména 
z pohledu turisticky nejatraktivnějších obcí, které zároveň mají největší 
náklady na udržování nezbytné infrastruktury. 
Z těchto důvodů navrhujeme z navrhovaného znění vypustit bod 13., 
navrhujeme následující znění bodu 12., § 3d: „Sazba poplatku z 
pobytu činí nejvýše 50 Kč.“ a následující znění bodu 47., Čl. III: 
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 

výši 21 Kč a následně, s účinností od roku 2021, ve výši 50 Kč, vychází 
z politického rozhodnutí, jehož cílem je nastavit postupný proces 
sblížení výše sazby poplatku na území České republiky s výší sazeb 
obdobných poplatků na území ostatních, zejména evropských zemích.  
Nastavení výše maximální sazby v zákoně o místních poplatcích však 
není určující právě s ohledem na to, že sazba v zákoně je sazbou (ať 21 
Kč v prvním období a 50 Kč od roku 2021) maximální. Dosažení cíle 
návrhu zákona bude v rozhodující míře záležet na rozhodnutí 
zastupitelstev  jednotlivých obcí, jimž přísluší stanovit konkrétní sazbu 
poplatku s ohledem na místní podmínky v obecně závazné vyhlášce. 
Cílem odložení účinnosti ustanovení upravujícího maximální sazbu 
poplatku je ze zákona zajistit, aby možnost navyšování sazby obcemi 
nebyla určována pouze příjmovou hladinou jednoho okruhu poplatníků 
(např. zahraničních turistů), ale respektovala i hladinu příjmů občanů 
v ČR. 

61. Správa státních 
hmotných rezerv 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

62. Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

63. Svaz měst a obcí 1. D Návrh na změnu formulace § 2, odst. 3 
Navrhované znění ze strany MF ČR: 
„Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho 
psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho hlavním 
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200 Kč za 
kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní 
hranici sazby zvýšit až o 50 %. V případě držení psa po dobu kratší než 
jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu 
i započatých kalendářních měsíců.“ 
Navrhované znění ze strany SMO ČR: 
„Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho 
psa. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek 
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních 
měsíců.“ 
Zdůvodnění: 
Ustanovení může být vnímáno jako diskriminační. Jsou i další, v dané 
větě neuvedené skupiny, které mohou být v sociálně tíživé situaci. Není 
nezbytné, aby o úlevě nerozhodovala obec, ale přímo stát. Naopak obec 
může lépe definovat úlevy těm skupinám obyvatel dle vlastní znalosti 
místa. Pokud dosud panovala nejistota v pojmu „jediný zdroj příjmů“, 
stejná nejistota bude v pojmu „hlavní zdroj příjmů“. Jsou i situace, kdy 

Vyhověno jinak.  
Text zákona byl upraven. Snížená maximální zákonná sazba poplatku 
ze psů nebude nadále vázána na pobírání důchodu, ale na dosažení věku 
65 let. Okruh osob osvobozených ze zákona od poplatku bude rozšířen i 
na držitele průkazu ZTP (dosud byli osvobozeni pouze držitelé průkazu 
ZTP/P). Tato kritéria pro osvobození, resp. pro nárok na sníženou sazbu 
poplatku jsou jednoznačná a zároveň okruh osvobozených osob a osob 
s nárokem na sníženou sazbu pokryje drtivou většinu poživatelů 
některého z důchodů. Poživatelé starobního důchodu budou mít nárok 
na sníženou sazbu poplatku na základě svého věku. Poživatelé 
invalidního důchodu, pro které tento důchod představuje jediný nebo 
hlavní zdroj příjmů, budou od poplatku osvobozeni na základě toho, že 
jsou obvykle držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě poživatelů 
ostatních důchodů pak může obec upravit úlevu nebo osvobození od 
poplatku v obecně závazné vyhlášce. 
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má osoba měsíční (starobní) důchod vyšší než průměrnou mzdu, pak 
není rozumné ji poskytovat úlevu na poplatku ze psů. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

63. Svaz měst a obcí 2. Z Návrh na změnu formulace § 3a 
Navrhované znění ze strany MF ČR: 
"Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt u jednotlivého 
poskytovatele pobytu po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů.“ 
Navrhované znění ze strany SMO ČR: 
"Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt u jednotlivého 
poskytovatele pobytu po dobu kratší než 60 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů.“ 
Zdůvodnění: 
Domnívám se, že text § 3a připouští i takový výklad, že lidé na 
dlouhodobém pobytu (např. studenti) by platili poplatek z pobytu za 
prvních 60 dnů a pak by již byli od poplatku osvobozeni. Z důvodové 
zprávy ale vyplývá, že poplatek se platí jen z pobytů delších než 60 
dnů. Výklad nepovažujeme za zcela jednoznačný. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven v duchu připomínky. 

63. Svaz měst a obcí 3. Z Doplnění formulace § 10b, odst. 5 
Navrhované znění ze strany MF ČR: 
„Sazbu poplatku tvoří 
a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok 

a 
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce 

předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu až 750 Kč za osobu uvedenou v odstavci 
1 a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví 
rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu na osobu.“ 

Navrhované znění ze strany SMO ČR: 
„Sazbu poplatku tvoří 
a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok 

a 
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce 

předchozího kalendářního roku na shromažďování, sběr, 
přepravu, třídění, využívání a odstraňování netříděného 
komunálního odpadu až 750 Kč za osobu uvedenou v odstavci 
1 a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví 
rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu na osobu.“ 

Zdůvodnění: 

Vysvětleno. 
Poplatky související s odpadovým hospodářstvím budou kompletně 
přepracovány v rámci nových zákonů v oblasti odpadů. Tyto zákony by 
podle Plánu legislativních prací měly být předloženy do konce roku 
2018. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB2TH8TAL)



   

Navrhujeme upřesnit stanovení nákladů tak, aby nedocházelo 
k možným různým výkladům. V této úvaze vycházíme z materiálu 
Ministerstva vnitra, Odboru dozoru a kontroly veřejné správy k rozpisu 
nákladů (více na 
www.regionservis.cz/document/filename/3619/Nov__pr_vn___prava_
m_stn_ho_poplatku_za_provoz-Petra_Furkov_-MV.pdf). 
 
Tato připomínka je zásadní.  

63. Svaz měst a obcí 4. Z Doplnění formulace § 16, odst. 1 
Navrhované znění ze strany SMO ČR: 
Za písmeno c) se doplňuje písmeno d), které zní: 
„údaje od orgánů veřejné moci a od osob, které vedou evidenci osob.“ 
Zdůvodnění: 
Správce poplatku za komunální odpad se opakovaně setkává v praxi 
s tím, že mu nejsou poskytnuty potřebné údaje, tj. seznamy osob, 
z různých informačních systémů (např. Ministerstvo školství mládeže a 
tělovýchovy odmítlo vydat seznam z IS Matriky studentů pro účely 
správy místního poplatku za provoz s odůvodněním, že nemohou 
poskytovat seznamy, pouze konkrétní informace na konkrétní 
dotazované osoby, kterých identita je správci poplatku z jeho praxe již 
známa; Policie ČR ze stejného důvodu odmítla vydat seznamy 
zahraničních studentů EU, jakož i údaje z ubytovacích knih). Správce 
poplatku se však od roku 2013 potýká s nedostatečným rozsahem dat, 
tj. nemá možnost získat data o cizincích EU, kteří se ve městě zdržují 
déle než 3 měsíce (účel studia, zaměstnání apod.), kteří dobrovolně 
nesplní ohlašovací povinnost. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 
Ustanovení § 16 navazuje na právní úpravu registru obyvatel, 
informačního systému evidence obyvatel a informačního systému 
cizinců a vymezuje, které údaje z těchto registrů a systémů může 
správce poplatku získávat.  
Pravomoc správce poplatku vyžádat si údaje od orgánů veřejné moci a 
osob, které vedou evidenci osob nebo věcí, poskytují plnění, které je 
předmětem poplatku, provádějí řízení v případech, jejichž předmět 
podléhá poplatkové povinnosti, nebo získávají jiné údaje nezbytné pro 
správu poplatku, vyplývá obecně již z § 57 daňového řádu a není třeba 
ji v zákoně o místních poplatcích upravovat duplicitně. 

63. Svaz měst a obcí 5. Z Změna formulace § 16, odst. 5 
Navrhované znění ze strany MF ČR: 
„Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít vždy 
jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Za 
stejných podmínek může správce poplatku získat také seznam fyzických 
osob přihlášených v obci. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému 
evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud 
jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“ 
Navrhované znění ze strany SMO ČR: 
„Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít vždy 
jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Za 
stejných podmínek může správce poplatku získat také seznam fyzických 
osob přihlášených v obci.“ 
Zdůvodnění: 
SMO ČR navrhuje zkrácení §16, odst. 5 dle výše uvedeného. 

Vysvětleno. 
Dotčená věta je již součástí zákona a nenavrhuje se ji znovu vkládat.  
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Domníváme se, že předmětná citace je nadbytečná, protože je již 
zakotvena v účinném znění zákona o místních poplatcích. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

63. Svaz měst a obcí 6. Z Změna formulace § 14a, odst. 4 
Navrhované znění ze strany MF ČR: 
„Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo 
plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.“ 
Navrhované znění ze strany SMO ČR: 
„Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo 
plátce povinen tuto změnu oznámit ve lhůtě ne kratší než 15 dnů ode 
dne, kdy změna nastala.“ 
Zdůvodnění: 
Vnímáme rozpor mezi §14, odst. 2, písm. b, podle kterého obec 
upravuje lhůtu, a mezi § 14a odst. 4, kde je obci dána povinnost 
stanovit lhůtu 15 dní pro oznámení změn. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven v duchu připomínky. 

64. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

1. - OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) předložený návrh 
vítá zejména z toho důvodu, že se snaží řešit situaci, ve které je de 
facto rozdílně přistupováno ke zdanění ubytovacích služeb. Bohužel ale 
návrh obsahuje i řadu otázek k vyjasnění. 
Podstata novely zákona o místních poplatcích spočívající ve sloučení 
dvou místních poplatků do jednoho místního poplatku za pobyt je 
správná, neboť přispívá ke snižování administrativní zátěže nejen obcí, 
ale i podnikatelů. Navrhovaný místní poplatek za pobyt se svým 
charakterem přiblíží podobně zaměřeným poplatkům v zahraničí, 
přičemž poplatníkem budou ubytované osoby a nově již nebudou 
ubytovatelé zatěžováni platbou místního poplatku z ubytovací kapacity.  
Novela přináší mnoho zlepšení, které přispějí k zefektivnění celého 
procesu výběru poplatku. Mimo jiné se i rozšiřuje okruh subjektů, na 
které poplatková povinnost dopadne (ubytování v soukromí, sdílené 
ubytování), čímž se alespoň částečně odstraňuje nežádoucí rozdílné 
finanční zatížení nabízeného ubytování poskytovaného různými 
poskytovateli. 

Bere se na vědomí. 
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64. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

2. Z KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 
Připomínka č. 1 
SP ČR žádá informaci o postupu v úkolu prověření možnosti zavedení 
povinnosti předávání informací kontrolním a jiným orgánům státní 
správy a samosprávy vyplývajícího z usnesení Vlády České republiky 
č. 615 ze dne 4. září 2017 k Analýze sdílené ekonomiky a digitálních 
platforem. Dle názoru SP ČR musí být tato povinnost zavedena 
s ohledem na informační deficit orgánů veřejné moci. 
Odůvodnění: 
Prověření možnosti ukládat povinnosti službám tzv. sdílené ekonomiky 
(které nejsou čistým sdílením a vytvářejí zdanitelné příjmy), a to včetně 
povinnosti zprostředkovatele sdílet data o uživatelích a poskytovatelích 
s kontrolními a jinými orgány státní správy a samosprávy vyplývá 
z úkolu č. 3 zmíněného usnesení. Povinnost sdílení dat je 
předpokladem pro účinnou a efektivní kontrolu dodržování finančních 
i jiných podmínek (ohlašovací povinnosti apod.). Zprostředkovatelé 
tato data mají k dispozici, protože je na jednoduché dostupnosti těchto 
dat založena jejich činnost. 

Vysvětleno 
Povinnost zprostředkovatele poskytnout data o uživatelích 
a poskytovatelích ubytovacích služeb v právním řádu ČR již existuje. 
Na základě vyžádání správce poplatku je povinen bezúplatně 
poskytnout stanovené údaje nezbytné pro správu poplatku (§ 57, § 58 
daňového řádu). Protože zprostředkovatel vykonává činnost na území 
České republiky (zprostředkovává zde pobyty), lze na něj vztáhnout 
působnost daňového řádu a institutů v něm (výzva k poskytnutí 
informací, pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy apod.). 
Vůči zprostředkovatelům, kteří nemají sídlo v ČR, existuje možnost 
využít stávající instituty mezinárodní spolupráce při správě daní (zákon 
č. 164/2013 Sb.), zejména pokud jde o doručování písemností (zmíněná 
výzva nebo rozhodnutí o uložení pokuty). Řešení problému formou 
dalšího nového institutu mezinárodní spolupráce je nad rámec tohoto 
návrhu zákona. 
Vůči zprostředkovatelům se sídlem na území České republiky pak lze 
využít další instituty, například v rámci vyhledávací činnosti provést 
i místní šetření (§ 80 a násl. daňového řádu). 
 
 
Úkoly vyplývající pro Ministerstvo financí z usnesení vlády č. 615 ze 
dne 4. září 2017 byly Ministerstvem financí splněny dne 26. prosince 
2017. 

64. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

3. Z KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 
Připomínka č. 2 
SP ČR v návaznosti na připomínku č. 1 doporučuje, aby bylo hledáno 
řešení pro snížení administrativní náročnosti výběru místních poplatků 
ze strany obcí a kontroly jejich odvádění.  Pokud nebude možné z jasně 
stanovených a objektivních důvodů uložit službám sdílené ekonomiky 
(zprostředkovatelům) povinnost sdílení dat, pak by měla být hledána 
jiná řešení. V úvahu připadá např. zavedení paušálních částek. 
Odůvodnění: 
SP ČR je toho názoru, že zavedením povinnosti sdílení dat s orgány 
státní správy a samosprávy by se vyřešily zásadní nedostatky 
stávajícího stavu a umožnila efektivní kontrola. Při nemožnosti uložení 
povinnosti sdílení dat bude v praxi chybět možnost paušálního výběru 
poplatků, a to zejména v obcích s rozptýlenou zástavbou a rozvinutým 
ubytováním v soukromí (v horských obcích, letních turistických 
sídlech, ale nově i větších městech s rozšířeným ubytováním v rámci 
tzv. sdílené ekonomiky), kde nebude reálné, aby zaměstnanci obce 
kontrolovali ubytovací zařízení a dokazovali případné rozdíly v 
aktuálních stavech mezi ubytovanými a evidencí. Je proto třeba hledat 
řešení pro snížení administrativní náročnosti výběru poplatků a 
kontroly jejich odvádění, která budou zároveň v souladu s daňovou 

Vysvětleno. 
V navržené právní úpravě poplatku za ubytování byl zvolen model daně 
vybírané srážkou podle § 233 an. daňového řádu. V tomto modelu je 
výběr daně (v širším slova smyslu) od poplatníků delegován na plátce 
daně, který jej provádí pod svou majetkovou odpovědností a odvádí 
vybranou daň správci daně. 
Tento model neumožňuje zavedení institutu paušální výše poplatku v té 
podobě, že by jeho využití bylo závislé na zvolení tohoto institutu 
zavedeného obecně závaznou vyhláškou obce plátcem poplatku. 
Vzhledem k tomu, že přímo ubytovanému jsou ukládány práva a 
povinnosti, není možné, aby o jeho poplatkové povinnosti rozhodoval 
plátce daně „dohodou se správcem poplatku“. 
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legislativou. 

64. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

4. Z KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 
Připomínka č. 3 
SP ČR doporučuje předkladateli zvážit, zda by definice ubytování, na 
které se má vztahovat povinnost odvádění místních poplatků neměla 
být rozšířena či upravena tak, aby zabránila případným sporným 
situacím či pokusům o obcházení regulace. 
Odůvodnění: 
Navrhovaný termín „úplatného pobytu“ je sice logický, nicméně jeho 
použití může v některých případech vyústit ve zpochybňování 
povinnosti odvádění místních poplatků a pokusům obcházení regulace 
např. formou protiplnění, které nebude prováděno přímou úplatou. S 
ohledem na úzkou provazbu s občanskoprávní úpravou připadá v úvahu 
např. definice „ubytování, které není společenskou úsluhou“. 

Vysvětleno. 
Použití úplatnosti jako kritéria pro určitý konstrukční prvek je 
v daňovém právu obvyklé (srov. např. předmět daně z nabytí 
nemovitých věcí nebo rozlišování úplatných a bezúplatných příjmů 
v zákoně o daních z příjmů). Naopak pojem „společenská úsluha“ 
v daňovém právu užíván ani vymezen není, a tak se lze domnívat, že by 
navrhovaná úprava nevedla k redukci výkladových problémů. 

64. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

5. Z KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 
Připomínka č. 4 
SP ČR navrhuje, aby účinnost zákona byla naplánována co nejdříve, 
nejlépe již od 1. ledna 2019. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že návrh zákona upravuje zásadní koncepční změnu 
spočívající v zavedení poplatku z pobytu, je nezbytné, aby byla 
poskytnuta dostatečná legisvakance. Pouze tak budou mít obce dostatek 
času na to, aby pomocí úpravy obecně závazné vyhlášky případně nový 
poplatek z pobytu zavedly. 
 

65. Unie 
zaměstnavatelských 

svazů České 
republiky 

1. D V § 2 odst. 3 zákona navrhujeme zrušit druhou větu takto: „Sazba 
poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. 
Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 
hlavním zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 
200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec 
horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. V případě držení psa po dobu 
kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá 
počtu i započatých kalendářních měsíců.“ 
Odůvodnění: 
Ustanovení může být vnímáno jako diskriminační. Jsou i další, v dané 
větě neuvedené skupiny, které mohou být v sociálně tíživé situaci. Není 
nezbytné, aby o úlevě nerozhodovala obec, ale přímo stát. Naopak obec 
může lépe definovat úlevy těm skupinám obyvatel dle vlastní znalosti 
místa. Pokud dosud panovala nejistota v pojmu „jediný zdroj příjmů“, 
stejná nejista bude v pojmu „hlavní zdroj příjmů“. Jsou i situace, kdy 
má osoba měsíční (starobní) důchod vyšší než průměrnou mzdu, pak 
není rozumné ji poskytovat úlevu na poplatku ze psů.  
 
tato připomínka je doporučující 

Vyhověno jinak.  
Text zákona byl upraven. Snížená maximální zákonná sazba poplatku 
ze psů nebude nadále vázána na pobírání důchodu, ale na dosažení věku 
65 let. Koncepce celé novely zákona vychází z principu, že je žádoucí 
zachovat úlevu nebo osvobození pro seniory nad 65 let, a to zejména ze 
sociálních důvodů. Ke skutečnosti, která je uváděna v připomínce, je 
nutno připomenout princip zákazu zneužití práva, se kterým se musí při 
správě místních poplatků vypořádat správce poplatku při využití 
institutů z daňového řádu.  
Okruh osob osvobozených ze zákona od poplatku bude rozšířen i na 
držitele průkazu ZTP (dosud byli osvobozeni pouze držitelé průkazu 
ZTP/P). Tato kritéria pro osvobození, resp. pro nárok na sníženou sazbu 
poplatku jsou jednoznačná a zároveň okruh osvobozených osob a osob 
s nárokem na sníženou sazbu pokryje drtivou většinu poživatelů 
některého z důchodů. Poživatelé starobního důchodu budou mít nárok 
na sníženou sazbu poplatku na základě svého věku. Poživatelé 
invalidního důchodu, pro které tento důchod představuje jediný nebo 
hlavní zdroj příjmů, budou od poplatku osvobozeni na základě toho, že 
jsou obvykle držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě poživatelů 
ostatních důchodů pak může obec upravit úlevu nebo osvobození od 
poplatku v obecně závazné vyhlášce. 
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65. Unie 
zaměstnavatelských 

svazů České 
republiky 

2. D Znění § 3a není úplně jednoznačné. Předpokládáme, že poplatek platí 
při pobytech dlouhých maximálně 60 dnů a neplatí se vůbec při pobytu 
dlouhém 61 a více. Objevil se však i názor, že by ustanovení mohlo být 
vykládáno tak, že se u delších pobytů poplatek platí z prvních 60 dnů. 
Doporučujeme pro větší jistotu ještě vysvětlit. 
tato připomínka je doporučující 

Vyhověno.  
Text zákona byl upraven. 

66. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

68. Úřad pro zahraniční 
styky a informace 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

69. Úřad pro 
zastupování státu ve 
věcech majetkových 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

70. Úřad průmyslového 
vlastnictví 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

79. 
 

FESTAS, festivalová 
asociace 

1. Z K bodu 12. [§3b, písmeno f] 
Asociace FESTAS, festivalová asociace rozumí potřebě zákonodárce 
reagovat na především technologický vývoj, který může vytvářet 
potřebu rozšiřovat pravomoci obcí ve věcech stanovování místních 
poplatků především s ohledem na stále znatelnější rozvoj služeb 
zprostředkovávání ubytování mimo tradiční ubytovací kapacity. Po 
prostudování podkladů k navrhované novele zákona 565/1990 Sb. o 
místních poplatcích vyjadřuje nicméně obavy z možných dopadů 
legislativy v oblasti hudebních festivalů. 
Jak uvádí důvodová zpráva novely zákona, nově zaváděný poplatek 
z pobytu má obsáhnout také „úplatné poskytnutí pobytu v prostorách 
k tomu primárně neurčených, zejména bytech, ateliérech a v dalších 
prostorách zkolaudovaných k jiným účelům než poskytování ubytování, 
ale i na zahradě nebo louce, pokud poskytovatel za pobyt na nich 
vybírá úplatu od pobývajících“. Tento výklad implikuje, že poplatek 
z pobytu zahrne mimo jiné také ubytování návštěvníků hudebních 
festivalů v tzv. stanových městečkách v případě, kdy je zpoplatněno. 
Tato forma ubytování je tradiční součástí hudebních festivalů. Jistá část 
festivalů ponechává tuto formu ubytování bez poplatků, velká část 
festivalů postupem času nicméně přistoupila ke zpoplatnění tohoto 
ubytování. Důvodem takového kroku je obvykle potřeba financování 
nákladů spojených s vytvořením vhodného prostředí pro tuto formu 
ubytování. Mezi ně patří například mobilní oplocení, hygienické 
zázemí, ale i úklid prostor stanového městečka po skončení festivalu a 
ekologická likvidace odpadu v těchto prostorách návštěvníky 
zanechaného. Tento poplatek pro festivaly obvykle nevytváří žádný 
zisk, protože se pohybuje v řádech maximálně nejnižších jednotek 
stokorun za celý festival na osobu.  

Vyhověno jinak. 
V návaznosti na jednání s připomínkovým místem byla do návrhu 
doplněna možnost vedení evidence ve zjednodušeném rozsahu, neboť 
osvobození by bylo nekoncepční a neřešilo by hlavní problém 
spočívající v administrativní náročnosti vedení klasické evidenční 
knihy. 
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Hudební festivaly jsou zpravidla pořádány v koordinaci s místní 
samosprávou již od samotného počátku příprav až po samotnou akci. Je 
tomu tak proto, že jsou nárazovou, logisticky velmi komplikovanou 
událostí, která ve svém průběhu ovlivňuje život obyvatel dané obce. 
V průběhu koordinace pořadatelé festivalů detailně konzultují 
s místními samosprávami veškeré parametry festivalu a společnými 
silami hledají způsoby, jak minimalizovat možné negativní dopady 
festivalu spočívající ve zvýšené hlukové zátěži, významně vyšší 
koncentraci osob na území obce a podobně, a naopak jak 
maximalizovat pozitivní dopady festivalu, spočívající v rozšíření 
kulturní nabídky obce, zvýšení tržeb místních podnikatelů, popularizaci 
obce pro účely podpory cestovního ruchu a podobně. 
Již nyní obce využívají celé řady možností, které jim poskytuje 
stávající legislativa, jak regulovat pořádání hudebních a kulturních akcí 
na svém území. Mezi tyto možnosti patří například v předmětném 
zákoně také obsažený poplatek ze vstupného, stanovení nájmu prostor, 
ve kterých festival probíhá (velmi často festivaly probíhají na 
pozemcích v majetku obce) a další. V každé situaci disponuje jakákoliv 
obec již nyní alespoň jedním způsobem, jak pořádání kulturních akcí na 
svém území regulovat. A s ohledem na maximální možnou výši 
poplatku ze vstupného 20% z vybraného vstupného, které je 
dominantním příjmem většiny kulturních akcí, se jedná o způsob velmi 
efektivní. 
Nově stanovený poplatek z pobytu, který by se mohl vztahovat i na 
úplatný pobyt návštěvníků festivalů v jejich stanových městečkách, 
představuje pro festivaly rizika ve dvou oblastech.  
První z nich představuje evidenční povinnost spojená s tímto 
poplatkem. S ohledem na značný rozsah evidovaných informací je 
velmi těžko představitelné a nerealizovatelné v rámci snahy o 
ekonomickou efektivitu dané informace od návštěvníků vůbec získat. 
Ve chvíli začátku festivalu se ve velmi krátkém časovém úseku ubytuje 
v těchto prostorách několik tisíc, u největších festivalů dokonce desítek 
tisíc návštěvníků. Odbavení takového množství osob při splnění 
evidenční povinnosti by velmi pravděpodobně trvalo déle, než celý 
festival.  
Druhým je pak stanovení samotného poplatku. Z navrhované úpravy 
zákona vyplývá, že tento poplatek stanovují místní samosprávy obecně 
závaznou vyhláškou a stejným aktem zároveň stanovují osvobození od 
poplatku. S ohledem na to, že přímé odvody festivalu do rozpočtu obce 
ať už formou poplatku či pronájmu, jsou již nyní předmětem jednání 
mezi pořadateli festivalů a představiteli obecní samosprávy, zavádí 
novela pouze další administrativní zátěž pro tato jednání jak na straně 
pořadatelů, tak představitelů místní samosprávy. Ta již nyní stanovuje 
pořadateli podmínky tak, aby reflektovaly dopady festivalu na obec. 
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Lze tak důvodně předpokládat, že obce, na jejichž území se festivaly 
konají, budou tyto subjekty osvobozovat od placení poplatku z pobytu. 
Z výše uvedených důvodů proto navrhujeme doplnit ustanovení §3b 
písm. f) o číslo 4. ve znění: 
4. V rámci vymezených venkovních prostor na kulturních akcích, ve 
kterých je ubytování zpoplatněno jako doplňková služba k již 
zakoupené vstupence na kulturní akci. 
Tato připomínka je zásadní 

85. Poslanecký klub 
České pirátské 

strany 

1. - Východiska: 
1. Piráti Praha: Piráti apelují na vládu, chtějí jasná pravidla pro 
sdílenou ekonomiku. 9. 3. 
2017. https://praha.pirati.cz/sdilena-ekonomika.html 
2. Jak vydělávat na Airbnb a nedostat se do křížku se zákonem. 9. 8. 
2016. https://www.podnikatel.cz/clanky/jak-vydelavat-na-airbnb-a-
nedostat-se-do-krizku-sezakonem/ 
 
„ Určitá míra regulace nastavující základní rámec pro sdílené služby 
je nezbytná pro zachování právní jistoty pro všechny účastníky trhu, 
zamezení vzniku nekalé konkurence a jiných situací, při kterých může 
docházet ke zvýhodňování některých služeb oproti jiným. Nelze však 
podrývat samotný koncept sdílené ekonomiky nadmírou ochranářsky 
koncipované regulace. “ 
(doporučení z vládní analýzy Sdílené ekonomiky). 
 
Návrh Pirátů je formulovaný jako připomínka vůči návrhu Ministerstva 
financí na změnu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Podle 
vládní analýzy by cílem poplatkové regulace v případě digitálních 
platforem „ nemělo být penalizovat ty osoby, které chtějí jednat 
v souladu s předpisy, ale umožnit jim tyto předpisy dodržovat 
zajištěním uživatelsky přívětivých postupů a minimalizací 
administrativní zátěže a také udržovat optimální tržní prostředí s 
rovnocennými právy a povinnostmi pro všechny aktéry na trhu, 
především pokud se aktivita jeví jako čistě podnikatelská činnost. “ 
 
Vysvětlivky: 
Původní text zákona 
Návrh novely připravené Ministerstvem financí 
Pozměňovací návrh 

Bere se na vědomí. 

85. Poslanecký klub 
České pirátské 

strany 

2. D Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
Odůvodnění: 
Změna zákona o místních poplatcích stojí na dvou základních 
myšlenkách. 
První je návrh úpravy sazbu poplatku tak, aby mohla mít skutečně 
regulační efekt v případě exkluzivních lokalit. Navrhovaná sazba 50 Kč 

Vysvětleno.  
Česká pirátská strana navrhuje 2 zásadní změny zákona o místních 
poplatcích. První změna spočívá v tom, že plátce poplatku z pobytu by 
za určitých podmínek byla digitální platforma s platební funkcí, kterou 
by měl nově definovat občanský zákoník. Bez změny občanského 
zákoníku je postup, kdy se plátcem poplatku z pobytu stává digitální 
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se jeví dostatečná v případě mimopražských oblastí, nicméně v centru 
Prahy dosahují ceny za pobyt částek kolem 2000-3000 Kč za osobu a 
noc, a tedy poplatek z těchto pobytů se stává zanedbatelným. Proto 
navrhujeme, stejně jako v Maďarsku, stanovit strop pro poplatek 
procentuální sazbou tak, aby byla poplatková zátěž proporcionální. To 
by posílilo důležitou finančně-regulační funkci v případě krátkodobého 
ubytování v centru Prahy, která by byla protiváhou vylidňování 
centrálních čtvrtí, jako je Praha 1. 
Druhou je pak přenesení výběru poplatku na 
zprostředkovatele/digitální platformu, jako je Airbnb nebo 
Booking.com, a to v případě, kdy vybírají platbu za ubytování. 
Vzhledem k tomu, že platformy mohou mít různou podobu, velikost, 
formu a rozsah podnikání, není vhodné, aby byla tato povinnost 
stanovena plošně. Z povinností je třeba vyjmout malé 
zprostředkovatele. Úprava cílí primárně na velké platformy, jakými je 
Airbnb a Booking.com. Z toho důvodu navrhujeme, aby o tom, zda 
bude poplatek vybírat platforma, rozhodovalo Ministerstvo financí 
ve správním řízení na návrh příslušné obce.  
Ministerstvo pak ve správním řízení posoudí, zda je vůbec tento 
požadavek technicky proveditelný, tedy zda platforma je skutečně 
digitální platformou s platební funkcí a zda má platforma informace 
potřebné pro výběr poplatku (zde dochází k přesunu důkazního 
břemene, protože pokud platforma z nějakého důvodu tyto informace 
nemá, může to snadno prokázat, zatímco obec těžko prokáže, že 
platforma tyto informace má). Dále se posuzuje, zda platforma 
není malým a středním podnikem (pro které by tato povinnost byla 
nepřiměřeně zatěžující) a zda je takové rozhodnutí v souladu s 
požadavkem rovnosti a zákazem diskriminace. 
 
Text návrhu: 
§ 3 
Subjekt poplatku 
Poplatníkem poplatku z pobytu je fyzická osoba, která v obci není 
přihlášená. 
 
§ 3a 
Předmět poplatku 
Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt u jednotlivého 
poskytovatele pobytu po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů (dále jen „pobyt“) . 
 
§ 3b 
Osvobození od poplatku 
Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba 

platforma s platební funkcí fakticky nerealizovatelný. Nadto je 
problematické, aby plátce poplatku byl určen správním rozhodnutím. 
Druhou zásadnější změnou je zavedení procentuální sazby poplatku 
z pobytu u pobytů, jejichž cena přesahuje 1000 Kč. Text navrženého 
ustanovení zjevně neodpovídá záměru navrhovatele, který chtěl 
procentuální sazbou poplatku zatížit pobyt, jehož cena přesahuje 1000 
Kč za jeden den, resp. noc. Dále by bylo třeba v případě uplatnění 
procentuální sazby poplatku změnit ustanovení o výpočtu poplatku. 
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a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné 
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, 
která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce, 
b) mladší 15 let, 
c) starší 75 let, 
d) hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení poskytovatele 
lůžkové péče s výjimkou poskytovatele lázeňské léčebně 
rehabilitační péče, 
e) vykonávající na území obce sezónní práce pro právnickou nebo 
podnikající fyzickou osobu, 
f) pobývající na území obce 
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího 
sociální služby, 
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi 
provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů 
právnických 
osob. 
 
§ 3c 
Základ poplatku 
Základem poplatku z pobytu je počet započatých dní pobytu, s 
výjimkou dne počátku pobytu. 
 
§ 3d 
Sazba poplatku 
(1) Sazba poplatku z pobytu činí nejvýše 50 Kč , pokud platba za 
pobyt nepřesahuje částku 1000 Kč. Jinak činí sazba poplatku 
nejvýše 5 % z platby za pobyt. 
(2) Platbou za pobyt podle odstavce 1 se rozumí částka připadající 
na jednu ubytovanou osobu za jeden den. 
 
§ 3e 
Výpočet poplatku 
Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku a sazby 
poplatku. 
 
§ 3f 
Plátce poplatku 
(1) Plátcem poplatku z pobytu je 
a) poskytovatel úplatného pobytu , pokud poplatek neodvedla 
digitální platforma podle písmene b),  
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b) digitální platforma, která pobyt na území obce zprostředkovává, 
pokud jí tuto povinnost uložilo Ministerstvo financí, nebo pokud 
uzavřela s obcí veřejnoprávní smlouvu o výběru poplatku podle § 
3g. 
(2) Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka. 
 
§ 3g 
Výběr poplatku digitální platformou 
(1) Obec má právo požádat Ministerstvo financí, aby rozhodlo o 
tom, že poplatek za pobyt bude vybírat digitální platforma s 
platební funkcí, X) která pobyt na území obce zprostředkovává 
(dále jen „platforma“). 
(2) V žádosti obec uvede název platformy, název obce, zjištěné 
informace o rozsahu, ve kterém platforma zprostředkovává pobyt 
na území obce a úplné znění obecně závazné vyhlášky obce 
upravující poplatek z pobytu. 
(3) Ministerstvo financí žádosti podle odstavce 1 vyhoví, pokud 
obec doloží, že jsou splněny podmínky tam uvedené. Ministerstvo 
financí však žádosti nevyhoví, pokud platforma prokáže, že 
a) sazbu poplatku za zprostředkovaný pobyt nelze stanovit na 
základě údajů, které má platforma k dispozici, 
b) platforma je malým nebo středním podnikem, který je vymezen 
v doporučení Komise 2003/361/ES, nebo 
c) rozhodnutí by bylo v porovnání s jinými platformami 
diskriminační. 
(4) Rozhodnutím podle odstavce 1 ministerstvo 
a) stanoví, že platforma se stává plátcem poplatku z pobytu ve 
vztahu k pobytům zprostředkovaným platformou na území obce a 
b) uloží platformě povinnost poskytovat správci poplatku pro účely 
správy poplatku údaje, které jsou rozhodné pro vznik a výši 
poplatkové povinnosti, zejména údaje o délce pobytu a výši úplaty 
za pobyt, a to v elektronické podobě prostřednictvím rozhraní 
umožňujícího dálkový přístup; platforma takto neposkytuje osobní 
údaje ubytovaných. 
(5) Rozhodnutí podle odstavce 1 může být nahrazeno 
veřejnoprávní smlouvou mezi platformou a obcí, v takovém 
případě nemusí být splněny podmínky podle odst. 3 písm. a) a b). 
Spory z této smlouvy řeší Ministerstvo financí. 
(6) Rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu obec zveřejní na 
úřední desce obecního úřadu. Platforma je povinna informovat 
poskytovatele úplatného pobytu, zda je platforma plátcem 
poplatku z pobytu. 
(7) Pokud platforma po dobu delší než 6 měsíců nesplňuje 
podmínky podle odstavce 3, Ministerstvo financí na žádost 
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platformy nebo obce rozhodnutí o výběru poplatku digitální 
platformou zruší. 
 
X) § 2454a odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
§ 3h g 
Evidenční povinnost 
(1) Plátce poplatku je povinen vést v listinné nebo elektronické 
podobě evidenční knihu, do které zapisuje údaje týkající se fyzické 
osoby, které poskytuje úplatný pobyt. 
(2) Údaji podle odstavce 1 jsou 
a) doba pobytu, 
b) jméno, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného 
místa v zahraničí, 
c) datum narození, 
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být 
1. občanský průkaz, 
2. cestovní doklad, 
3. potvrzení o přechodném pobytu na území, 
4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie, 
5. průkaz o povolení k pobytu pro cizince, 
6. průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo 
7. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, 
e) důvod osvobození a 
f) výše vybraného poplatku. 
(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a 
srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. 
(4) Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 
6 let od provedení posledního zápisu. 
(5) Je-li plátcem poplatku platforma, vztahuje se povinnost dle 
odstavce 1 rovněž na poskytovatele úplatného pobytu. Platforma 
má povinnost umožnit poskytovateli úplatného pobytu zhotovení 
kopie údajů podle odstavce 1 až 4 v elektronické podobě. 

85. Poslanecký klub 
České pirátské 

strany 

3. D Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
Odůvodnění: 
V souvislosti se zařazením rozhodnutí Ministerstva financí o výběru 
poplatku a souvisejícím správním řízením, se navrhuje zařadit nový 
správní poplatek s tímto řízením a souvisejícími náklady. 
Text návrhu: 
V příloze zákona se do části I, položky 1, bod 1, vkládá písm. p), které 
zní: 
p) o vydání nebo zrušení rozhodnutí o výběru poplatku za pobyt na 
území obce digitální platformou Kč 10 000 Kč 

Bere se na vědomí 
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85. Poslanecký klub 
České pirátské 

strany 

4. D Změna zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
Odůvodnění: 
Novelou občanského zákoníku je definována tzv. digitální platforma, 
respektive digitální platforma s platební funkcí. Jedná se o zvláštní 
formu zprostředkování uzavírání smluv (proto je tato úprava 
systematicky umístěna v oddíle Zprostředkování). Na tuto úpravu poté 
navazují změny dalších zákonů, které už předpokládají vymezení „ 
digitální platformy “ . 
Dále je v zákoně upraven specifický případ podnikání na digitální 
platformě. V praxi se totiž stává, že platformy, které byly původně 
určeny pro příležitostné sdílení ladem ležících ekonomických zdrojů, 
jsou využívány k nabídce zboží a služeb v rámci podnikání. Osoby 
nabízející své služby a zboží na platformě však obvykle nemají 
živnostenské oprávnění (a s ním související postavení profesionála a 
zvýšenou odpovědnost) - spotřebitelé tak mohou být v některých 
případech zkráceni na svých právech, protože formálně nejednají s 
podnikatelem a nemají postavení spotřebitele (ačkoliv reálně jím 
samozřejmě jsou). Zákon proto stanoví, že za podnikatele se považuje 
osoba, která v průběhu roku uzavře prostřednictvím platformy 3 
smlouvy se třemi různými osobami, přičemž se musí jednat o plnění, 
které ze své povahy lze poskytovat podnikatelským způsobem 
(podnikatelem tak nebudou například lidé prodávající nepotřebné 
osobní věci). 
Návrh Pirátů vychází z judikatury soudů k výkladu pojmu „ podnikání 
“ : „Při posuzování příjmů z provozování ubytovacích služeb, je třeba 
vyjít z toho, že pojmovým znakem podnikání je jeho soustavnost, jde 
tedy o činnost prováděnou opakovaně nikoli jednorázově, příležitostně 
nebo nahodile.“ - Rozsudek NSS ze dne 26. 3. 2009, sp. Zn. 9 Afs 
63/2008-121, 9 Afs 64/2008-110, 9 Afs 8/2009-93, 9 Afs 9/2009-112. 
Platforma musí sledovat, zda osoby na ní registrované jsou podnikatelé 
(ať už z toho důvodu, že v uplynulém roce uzavřeli 3 smlouvy se 3 
různými osobami, nebo z toho důvodu, že jsou zapsáni jako podnikatelé 
v živnostenském či obchodním rejstříku) a informovat protistranu 
zprostředkované smlouvy, zda jednají s podnikatelem, či nikoliv. Pokud 
tak neučiní, ručí za škodu, která by případně vznikla. 
V současné době je možné poskytovat ubytování pouze v prostoru k 
tomu určeném (§ 2326). Určení pak vychází z předpisů stavebního 
práva. V praxi považují správní soudy poskytování krátkodobého 
nájmu v bytovém či rodinném domě za vyhovující tomuto požadavku: 
„ Nevybočí-li způsob užívání bytu z mezí daných hledisky 
stavebněprávními, tj. byt bude užíván k přebývání oprávněných osob 
způsobem odpovídajícím povaze bytu, nepřipadá v úvahu postih podle 
§ 106 odst. 3 písm. c) in fine stavebního zákona z roku 1976. Takový 
postih proto zásadně nepřipadá v úvahu, ani je-li byt pronajímán 

Bere se na vědomí 
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krátkodobě či střednědobě a jsou-li spolu s bydlením poskytovány další 
doprovodné služby.“ (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 
dne 26. 6. 2008, čj. 2 As 39/2007 - 80) 
Tato úprava je zjevně zastaralá ve dvou aspektech. Zaprvé požadavek 
určení dle stavebního zákona je pojat jako definiční znak smluvního 
typu smlouvy o ubytování, ačkoliv by měl být mnohem vhodněji 
povinností pronajímatele, který je podnikatelem. Jinak totiž zbytečně 
dochází i u smluv, které jsou pojmově typickými smlouvami o ubytování 
(jako jsou právě smlouvy u Airbnb) k vybočení z tohoto smluvního typu. 
U smlouvy o ubytování je určujícím znakem, že spolu s krátkodobým 
nájmem jsou poskytovány i služby jako je čisté povlečení, úklid, 
případně i snídaně, nikoliv to, v jakém konkrétním prostoru k ubytování 
dochází, o čemž ubytovaný typicky ani vůbec neví a prakticky vědět 
nemůže (neví, zda je prostor zkolaudován). 
Opomenout nelze ani skutečnost, že dosavadní výklad je značně 
diskriminační k tradičním poskytovatelům ubytovacích služeb, kteří 
musí splňovat mnohem přísnější standardy oproti poskytovatelům 
krátkodobého ubytování v prostorách k tomu neurčených (tj. v bytech či 
rodinných domech), kteří stejně jako prvně jmenovaní činí tak za 
účelem zisku a de facto jako podnikání. 
Za druhé judikatura přistoupila ke stavebně právním požadavkům 
velmi benevolentně, když připouští používání bytu pro podnikání 
formou poskytování ubytování, aniž by byly splněny požadavky na 
ubytovací zařízení podle stavebního práva. Toto rozhodnutí je 
relevantní nejen z pohledu stavebního práva a případného 
sankcionování nelegálního využití stavby, ale také z hlediska 
občanského zákoníku, protože podle § 1208 písm. f) bod 2 do 
působnosti shromáždění společenství vlastníků jednotek spadá 
rozhodnutí o změně účelu užívání domu nebo bytu, za které patrně v 
důsledku judikátu využívání bytu pro krátkodobý pronájem používat 
nelze. 
Platná úprava je nepřiměřeně zužující a neodpovídá potřebám sdílené 
ekonomiky, tj. sdílení dočasně nevyužívaných prostor za úplatu a 
efektivní možnosti regulace podnikání v této oblasti za účelem zejména 
ochrany práv sousedů v domě, ochrany spotřebitelů a rovných 
podmínek pro podnikání na trhu s poskytováním ubytovacích služeb. 
Navrhované řešení vypouští definiční znak podle stavebního práva a 
stanoví podnikateli povinnost, aby ubytování poskytoval pouze v 
prostorách, které jsou k tomu zkolaudované, přičemž konkrétní 
požadavky na místnost či byt určený k ubytování by měl stanovit 
prováděcí právní předpis, tj. vyhláška 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. Konkrétní požadavky by neměly být příliš 
přísné, aby bylo možné pronajímat k ubytování i atypické prostory 
(byty, místnosti) a měly by být definovány po dohodě s příslušnými 
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zájmovými organizacemi. 
Příležitostnou smlouvu o ubytování tak bude možné uzavřít i na prostor 
určený k jinému účelu. Samotné nesplnění pojmového znaku ubytování 
v prostorách k tomu určených tak již nepovede k tomu, že by již nešlo o 
smlouvu o ubytování, ale o smlouvu inominátní či o obecný nájem. O 
ubytování z hlediska soukromého práva půjde bez ohledu na to, zda 
prostory k němu byly zkolaudovány či nikoliv, kdykoliv jde o ubytování 
materiálně, tedy poskytování krátkodobých ubytovacích služeb včetně 
následného úklidu a přípravy prostor pro nového hosta. 
Povinnost uchovat cennosti (§ 2327) by měla být také vázána na takové 
uzavírání smluv o ubytování, které je podnikáním. Digitální ekonomika 
v principu umožňuje, aby k předání nemovitosti došlo bez osobní 
přítomnosti poskytovatele služby, například přístup do objektu bude 
vázán na přístupové heslo nebo si ubytovaný vyzvedne klíč ve schránce 
- není rozumné takové případy, které snižují náklady a tudíž i ceny pro 
ubytované, prakticky znemožňovat tím, že se v takových případech 
striktně požaduje, aby ubytovatel přebíral do úschovy cennosti. 
Dále je navrhována povinnost digitální platformy, případně 
poskytovatele plnění, informovat třetí stranu o tom, která konkrétní 
osoba provede objednané plnění (a také povinnost oznámit změnu této 
osoby). 
 
Text návrhu: 
§ 1177 
(1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a 
počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek 
prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do 
jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je 
vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v 
oznámení. 
(2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě 
odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě 
domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři 
měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li 
vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i 
jméno a adresu této osoby. Vlastník jednotky rovněž bez zbytečného 
odkladu oznámí osobě odpovědné za správu domu, že je byt nebo 
jeho část nabízena či poskytována podnikatelem k ubytování. 
 
§ 1208 
Do působnosti shromáždění patří 
a) změna stanov, 
b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické 
právo k jednotkám, 
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c) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši 
jejich odměn, 
d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy 
o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové 
výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o 
vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků, 
e) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i 
způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky, 
f) rozhodování 
1. o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v 
oblasti bydlení, 
2. o změně účelu užívání domu nebo bytu, 
3. o změně podlahové plochy bytu, 
4. o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek, 
5. o změně podílu na společných částech, 
6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání 
vlastníka jednotky, 
7. o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady 
částku stanovenou prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud 
stanovy určí něco jiného, 
g) udělování předchozího souhlasu 
1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému 
nakládání s nimi, 
2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota 
převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo k 
jinému nakládání s nimi; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného, 
3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně 
schválení výše a podmínek úvěru, 
4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud 
dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní 
smlouvy souhlasil, 
5. k nabízení nebo využívání bytu nebo jeho převážné části 
podnikatelem k poskytování ubytování po dobu, která v souhrnu 
přesahuje 60 dnů v kalendářním roce, 
h) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a 
pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto 
osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu 
činnosti, 
i) rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v 
záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí. 
 
Pododdíl 6 
Ubytování 
§ 2326 
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Základní ustanovení 
Smlouvou o ubytování (o přechodném nájmu) se ubytovatel zavazuje 
poskytnout ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu 
nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném 
a objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby 
spojené s ubytováním ve lhůtě stanovené ubytovacím řádem, popřípadě 
ve lhůtě obvyklé. 
 
§ 2327 
(1) Ubytovaný má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, 
jakož i společné prostory ubytovacího zařízení (ubytovací prostor) a 
využívat služby s ubytováním spojené. 
(2) Požádá-li o to ubytovaný ubytovatele, který je podnikatelem a je 
na místě ubytování přítomen nebo zde má své zaměstnance , 
ubytovatel od něho převezme do úschovy peněžní prostředky, klenoty 
nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či 
rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel může 
požadovat, aby mu byly věci k úschově předány v uzavřené nebo 
zapečetěné schránce. 
 
§ 2328 
(1) Ubytovatel odevzdá ubytovanému ubytovací prostor ve stavu 
způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv 
spojených s ubytováním. 
(2) Pokud je ubytování poskytováno v rámci podnikání, musí být 
ubytovací prostory určeny k ubytování. Y) 
Y) § 126 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 
(…) 
 
Pododdíl 1 
Digitální platforma 
§ 2454a 
Digitální platforma 
(1) Digitální platformou se rozumí osoba, která pomocí 
elektronických prostředků nabízí seznam smluv ke 
zprostředkování anebo nabízí zprostředkování smlouvy se třetí 
stranou vybrané či vytvořené počítačovým programem. 
(2) Digitální platformou s platební funkcí je taková digitální 
platforma, která spolu se zprostředkováním smlouvy vybírá úplatu 
ze zprostředkované smlouvy pomocí elektronických prostředků či 
platbu úplaty zprostředkovává. 
 
§ 2454b 
Poskytovatel služby 
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(1) Poskytovatelem služby na digitální platformě se rozumí osoba, 
která jejím prostřednictvím nabízí službu, zboží či jiné úplatné 
plnění třetí osobě. 
(2) Poskytovatel služby se považuje za podnikatele také tehdy, 
jestliže v jednom kalendářním roce v postavení poskytovatele 
služby na digitální platformě 
a) uzavřel nejméně tři smlouvy s různými smluvními stranami a 
současně 
b) obdržel úplatu, která v souhrnu přesahuje limit pro osvobození 
od daně z příjmu z příležitostné činnosti. X) 
X) § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu 
 
§ 2454c 
(1) Od ustanovení tohoto pododdílu se nelze odchýlit. 
(2) Ustanovení tohoto pododdílu se použije, pokud se má plnění ze 
zprostředkované smlouvy uskutečnit převážně na území České 
republiky, a to i tehdy, je-li smlouva o zprostředkování či 
zprostředkovaná smlouva uzavírána podle jiného než českého 
práva. 
(3) Ustanovení tohoto pododdílu se nepoužijí na digitální 
platformu, která zprostředkovává uzavírání takových smluv o 
službách, dodání zboží či jiném plnění, které nejsou podnikáním. 
 
§ 2454d 
Některé povinnosti digitální platformy s platební funkcí 
(1) Digitální platforma s platební funkcí je povinna 
a) sledovat, zda je poskytovatel podnikatelem zapsaným do 
veřejného rejstříku nebo podnikatelem podle § 2454b odst. 2, 
b) požadovat po poskytovateli služby, který je podnikatelem, aby jí 
sdělil své jméno, příjmení, obec sídla a identifikační číslo osoby, 
pokud mu bylo přiděleno, 
c) před uzavřením zprostředkované smlouvy sdělit údaje o 
poskytovateli služby podle písmene b) třetí osobě anebo ji 
prokazatelně upozornit, že poskytovatel služby není podnikatelem, 
d) před uzavřením zprostředkované smlouvy poskytnout třetí 
osobě jméno a´příjmení osoby poskytující plnění, jenž je 
předmětem zprostředkované smlouvy. 
(2) Změní-li poskytovatel služby osobu, která má provést 
zprostředkované plnění, má povinnost tuto skutečnost 
prostřednictvím digitální platformy sdělit třetí osobě. 
 
§ 2454e 
Následky porušení povinností digitální platformy 
Poruší-li digitální platforma povinnost uvedenou v tomto pododdíle 
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a poskytovatel služby způsobí v souvislosti se zprostředkovanou 
smlouvou škodu, ručí digitální platforma zájemci za splnění 
povinnosti k náhradě škody způsobené poskytovatelem. 

85. Poslanecký klub 
České pirátské 

strany 

5. D Změna zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky 
související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a 
nebytových prostorů v domě s byty 
Odůvodnění: 
Je navržena změna zákona, kterým se upravují některé otázky 
související s poskytováním 
plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, 
která má zajistit 
férovější rozpočítání nákladů. Dnes není placeno za ubytované nic, 
protože na krátkodobý 
pobyt se úprava nevztahuje. Přitom náklady mohou být i vyšší. 
 
Text návrhu: 
§ 2 
Vymezení pojmů 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 
g) osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb 
1. nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v 
bytě po dobu delší než 2 měsíce 60 dnů v průběhu zúčtovacího období, 
nebo 
2. vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u 
kterých lze bmít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 
2 měsíce 60 dnů v průběhu zúčtovacího období, 
3. osoby, které mohou využívat byt k ubytování, pokud je byt podle 
kolaudačního rozhodnutí Y) určen k ubytování, je podnikatelem 
využíván k poskytování ubytování Z) a jednotlivé pobyty 
ubytovaných zpravidla nepřesahují 60 dnů. 
 
Y) § 126 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 
Z) § 2326 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Bere se na vědomí. 

85. Poslanecký klub 
České pirátské 

strany 

6. D Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky a o změně 
některých zákonů 
Odůvodnění: 
Je navržena technická změna zákona o pobytu cizinců, která umožňuje 
přenést některé povinnosti podle tohoto zákona na platformu. 
 
Text návrhu: 
§ 102 
Oznámení ubytování 
(1) Ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních 

Bere se na vědomí. 
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dnů po jeho ubytování; oznámení učiní útvaru policie. 
(2) Povinnost oznámit ubytování lze splnit 
a) předložením přihlašovacího tiskopisu zpracovaného podle § 103 
písm. b), 
b) předložením stejnopisu listinného dokumentu obsahujícího údaje 
v rozsahu přihlašovacího tiskopisu zpracovaného podle § 103 písm. b), 
nebo 
c) prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického 
formuláře s využitím internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v 
přihlašovacím tiskopisu. 
(3) Jde-li o ubytovatele, který má ubytování jako předmět 
podnikatelské činnosti, oznamuje ubytování prostřednictvím dálkového 
přístupu uvedeného v odstavci 2 písm. c), je-li takový přístup zřízen a 
funkční. 
(4) Pokud cizinec u ubytovatele vyplnil a podepsal přihlašovací 
tiskopis a ubytovatel neoznamuje ubytování cizince způsobem 
uvedeným v odstavci 2 písm. a), uschová ubytovatel přihlašovací 
tiskopis po dobu 6 let od ubytování cizince. 
(5) Digitální platforma podle zvláštního zákona X), která 
zprostředkovává ubytování, je oprávněna činit oznámení jménem 
ubytovatele, dohodne-li se tak s ubytovatelem nebo požádá-li ji o to 
útvar policie. Digitální platforma je oprávněna zpracovávat osobní 
údaje ubytovaných v rozsahu nezbytném ke splnění této 
povinnosti. 
X) § 2454a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

85. Poslanecký klub 
České pirátské 

strany 

7. D Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenského zákona) 
Odůvodnění: 
Je navržena změna živnostenského zákona. V současné době 
živnostenský zákon explicitně vyjímá pronájmy bytů apod. z živností (§ 
3 odst. 3 písm. ah) ŽZ). Nicméně tato výjimka by se měla vztahovat 
pouze na dlouhodobé pronájmy. Soustavné uzavírání smluv o 
krátkodobém (kratším než 60 dnů) pronájmu by živností být mělo. 
Soustavnost je již definována občanským zákoníkem, zejména 
navrhovaným § 2454c občanského zákoníku. (Příležitostné krátkodobé 
pronájmy zůstávají z režimu živnosti vyloučeny, jelikož zde chybí jeden 
z definičních znaků podnikání, a to je soustavnost.) 
 
Text návrhu: 
§ 3 
(…) 
(3) Živností dále není: 
ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, s výjimkou 
poskytování ubytování na dobu kratší než 60 dnů, k němuž dochází 

Bere se na vědomí. 
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podnikatelským způsobem, 
(…) 

104. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

115. 
 

Svaz léčebných lázní  
ČR 

1. D § 3b 
Osvobození od poplatku 
Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba: 
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné 
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která 
je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce, 
b) mladší 15 let, 
c) starší 75 let, 
d) hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení poskytovatele 

lůžkové péče s výjimkou poskytovatele lázeňské léčebně 
rehabilitační péče, 

e) vykonávající na území obce sezónní práce pro právnickou nebo 
podnikající fyzickou osobu, 

f) pobývající na území obce 
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy anebo školském zařízení pro preventivně 
výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc,  

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího 
sociální služby, 

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi 
provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně 
z příjmů právnických osob. 

 
Svaz léčebných lázní ČR nesouhlasí s navrženou formulací odstavce d 
§ 3 b navrhovaného zákona. Takto formulovaný text neodpovídá znění, 
které bylo odsouhlaseno na společných jednáních k novele zákona za 
účasti zástupců ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva financí a 
dalších klíčových profesních asociací.  
 
Navržená formulace tak jen dál prohlubuje dosavadní diskriminaci a 
nerovné postavení vybrané části hospitalizovaných pacientů, 
ačkoliv záměrem novely bylo jejich postavení narovnat. Dosavadní 
nerovnost byla dána historickou konsekvencí a časovým nesouladem 
vzniku dvou právních norem, a tak byl od pacientů hospitalizovaných 
na lůžkách následné lázeňské léčebně rehabilitační péče vybírán de 

Vyhověno. 
Ustanovení o osvobození od poplatku z pobytu bude revidováno, 
osvobození se bude vztahovat na osoby hospitalizované ve 
zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče a osoby, kterým je 
ze zdravotního pojištění hrazena komplexní lázeňská léčebně 
rehabilitační péče. Od poplatku nebudou osvobozeny osoby, které si 
lázeňskou léčebně rehabilitační péči hradí zcela nebo částečně z 
vlastních peněžních prostředků. 
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facto rekreační poplatek jen díky tomu, že poskytovatelé této péče mají 
v názvu slovo lázně.  
 
Podporujeme znění původně navržené varianty: 
„hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové 
péče“ 
popř. ve znění:  
„hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové 
péče, jejíž pobyt je hrazen z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění“ 
 
Lázeňský poplatek je nyní vedle klientů wellness pobytů, turistů či 
samoplátců vybírán i od pacientů, kteří pobývají v lázních za účelem 
léčby v režimu tzv. komplexní lázeňské péče (dále jen KLP), tedy 
hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, jež je plně hrazena 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Na území lázeňského 
místa pobývají tedy proto, že je tam z léčebných důvodů vyslal jejich 
lékař, respektive zdravotní pojišťovna, která toto vyslání schválila, a po 
celou dobu pobytu jsou v pracovní neschopnosti. Nerovnost je nejvíce 
patrná ve srovnání s postavením pacientů odborných léčebných ústavů 
(dále jen OLÚ). Přestože jak lázeňská zařízení poskytující KLP tak i 
OLÚ patří do společné kategorie tzv. lůžkové rehabilitační péče, jsou 
lázeňské poplatky vybírány pouze od pacientů hospitalizovaných ve 
zdravotnických zařízeních léčebně rehabilitační péče lázeňského typu, 
nikoliv však od pacientů legislativně totožných zařízení typu OLÚ. 
Tyto ústavy léčí ve významné části pacienty se stejnou diagnózou i 
sebeobslužností jako lázeňská léčebně rehabilitační zařízení. Např. 
rehabilitace pacienta po totální endoprotéze probíhá stejně jak 
v lázeňském zařízení, tak v OLÚ, jedno zařízení však dle navrhované 
úpravy ubytovací poplatek odvádět bude a druhé nikoli. Přitom i tito 
pacienti využívají parky, kolonády, kulturní a společenské akce…tedy 
„zatěžují“ obec stejně jako pacienti KLP.  
 
Dle textu nového zákona, dle kterého plátcem není host ale ubytovatel, 
bude nutné, aby každé lázeňské zařízení platilo nejen dosavadních 15 
Kč, ale i dalších 6 Kč, které zatím za léčené pacienty odváděny nebyly. 
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Poplatek je navíc nově součástí ceny a bude tedy fakticky placen 
z úhrady od zdravotní pojišťovny. Nic na tom nemění ani fakt, že má 
být vybrán od pacienta, protože takové ustanovení bude v kolizí se 
zákonem o veřejném zdravotním pojištění a v případech, kdy si pacient 
nedokupuje žádná nadstandard, tak je mu poskytovatel povinen 
poskytnout zdravotní služby bez dalších poplatků a doplatků.  

116. Město Rychnov nad 
Kněžnou 

1. D POPLATEK ZE PSŮ 
Bez zásadních připomínek. Avšak již nyní některé obce tento poplatek 
vybírají neoprávněně za psy zdržující se na území obce, aniž by jejich 
držitel měl pobyt v této obci. Nutný podrobný výklad pojmu „držitel 
psa“. Je zřejmě nejasný rozdíl mezi držitelem a vlastníkem. 

Vysvětleno. 
Z ustanovení § 2 odst. 4 věty první vyplývá, v které obci má být 
poplatek hrazen. 

116. Město Rychnov nad 
Kněžnou 

2. D POPLATEK ZE PSŮ 
Vznikne však okruh špatně dohledatelných a vymahatelných 
poplatníků pokud nebudou řádně fungovat registry cizinců s možností 
hromadného vyhledávání poplatníků. Zatím máme s registry cizinců 
negativní zkušenosti. 

Vysvětleno.  
Novela zákona upravuje § 16, který nově obsahuje odst. 5, který 
umožňuje obcím získat seznam fyzických osob přihlášených v obci, tj. i 
cizinců. Dále došlo ke sjednocení právní úpravy v oblasti informačních 
systémů cizinců. 

116. Město Rychnov nad 
Kněžnou 

3. Z POPLATEK Z POBYTU 
§ 3a Předmět poplatku (zásadní problém) 
Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt u jednotlivého 
poskytovatele pobytu po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů. (návrh změny zákona č. 565/1990 Sb.) 
Zpoplatnění pobytu je časově limitováno tak, aby cílilo především na 
krátkodobé „turistické“ pobyty osob. Takto nastavená délka 
krátkodobého pobytu zahrnuje jak krátkodobější dovolenou na 
zotavenou, tak dlouhodobější rekreační pobyty (např. tzv. letní byty) 
nebo lázeňské pobyty. Dále pak zahrnuje i ubytovávání (pobyty) 
poskytované v rámci sdílené ekonomiky. Respektována je skutečnost, že 
poplatková povinnost by neměla dopadat na osoby, které se v obci 
zdržují za účelem dlouhodobějšího pobytu, např. v rámci výkonu 
zaměstnání, studia, delších sezónních prací, anebo za účelem 
uspokojení bytových potřeb, ať již na základě nájemního či 
družstevního vztahu. (Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace, 
Důvodová zpráva) 
Povinnost platit poplatek z pobytu dopadá pouze na pobývající, kteří 
nejsou přihlášeni v dané obci, tedy zde nemají trvalý pobyt nebo zde 
nejsou hlášeni ve smyslu zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu nebo 
zákona o dočasné ochraně cizinců (§ 16c). (Důvodová zpráva) 
Pro vznik poplatkové povinnosti je však zároveň rozhodné naplnění 
předmětu poplatku (§ 3a tohoto zákona a § 3 daňového řádu), tedy 
skutečnost, že daná osoba v obci pobývá u jednoho poskytovatele 

Nevyhověno. 
Rozšíření předmětu poplatku i na delší pobyty by znamenalo, že by 
poplatku podléhali např. i studenti bydlící na kolejích a část nájemníků 
a podnájemníků; z velké části by se jednalo o nízkopříjmové skupiny 
obyvatel a tato změna by pro mnohé z nich mohla mít zásadní dopad na 
jejich ekonomickou situaci. 
Sloučení dosavadních dvou poplatků do jednoho nového poplatku 
navrhovaného charakteru je výsledkem poměrně širokého konsenzu a 
zachování poplatku z ubytovací kapacity, resp. vypuštění limitu 60 dní 
by vedlo k zásadní změně koncepce návrhu zákona, kterou není možné 
přijmout. 
Z jednání s Krajskými úřady Plzeňského a Královéhradeckého kraje za 
účasti zástupců dotčených obcí navíc vyplynulo, že obce dotčené 
průmyslovou zónou vnímají jako hlavní problém nedostatečnost 
nástrojů pro regulaci pohybu cizinců na jejich území. Finanční 
prostředky plynoucí těmto obcím z poplatku z ubytovací kapacity 
nedosahují natolik zásadní výše, aby zrušení poplatku z ubytovací 
kapacity při současném zavedení poplatku z pobytu zásadně zasáhlo do 
možností obcí financovat zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na 
jejich území.  
Nadto lze doplnit, že problematika financování nakládání s odpadem 
spojeným s ubytovnami, na kterou bylo v souvislosti s tímto tématem 
upozorňováno na jednáních, je již dnes řešitelná za pomoci k tomu 
určených nástrojů, mimo jiné poplatků v oblasti komunálních odpadů 
(ať již podle zákona o místních poplatcích nebo podle zákona o 
odpadech). Ministerstvo financí má za to, že i další problematiky, které 
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pobytu po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. 
(Důvodová zpráva) 
 
Z takto formulovaného předmětu poplatku vyplývá, že lidé ubytovaní 
na ubytovnách s pobytem delším než 60 dní nebudou tímto poplatkem 
zpoplatněni vůbec a v některých případech § 3b e) ani ti co zde budou 
pobývat měně než 60 dní. V našem případě se tudíž bude jednat o 
veškeré ubytovny sloužící pro přechodné ubytování zaměstnanců a 
zahraničních dělníků průmyslové zóny Solnice – Kvasiny (závod 
Škoda Auto, a.s. a jeho subdodavatelé) s pobytem delším než 60 dnů, 
kterých je většina – tyto skupiny nebudou zpoplatněny vůbec. Přitom je 
nárůst takto ubytovaných osob oproti minulosti enormní. Od těchto lidí 
město nedostane ani korunu na zabezpečení jejich servisu, který 
legitimně očekávají. Tito lidé naopak znamenají pro rozpočet obce 
nemalé náklady na zabezpečení různých potřeb těchto lidí přímo a 
současně nepřímo na zabezpečení bezpečnosti a veřejného pořádku, 
jejich narušování ekvivalentně narůstá se zvětšujícím se počtem těchto 
lidí. 
Navrhovaná novela zákona vyhovuje požadavkům lázeňských a 
rekreačních oblastí a jim umožňuje zavést poplatek pro širší okruh 
poplatníků. Oproti tomu pro města a obce v průmyslových zónách je 
navrhovaná novela v této podobě nepřijatelná, protože většina 
současných ubytovatelů již nebude zpoplatněna.  

byly na souvisejících jednáních diskutovány, jako např. regulace 
pohybu cizinců, by měly být řešeny jinými nástroji než prostřednictvím 
tzv. turistických poplatků, které k tomuto účelu nejsou určeny. Tyto 
otázky by měly být předmětem diskuze na takto zaměřené pracovní 
skupině Ministerstva vnitra, přičemž Ministerstvo financí přislíbilo své 
zapojení do dalšího jednání na této půdě, v rámci kterého by bylo 
zvoleno vhodné řešení nastíněných problémů. 

116. Město Rychnov nad 
Kněžnou 

4. D § 3g Evidenční povinnost 
(1) Plátce poplatku je povinen vést v listinné nebo elektronické 
podobě evidenční knihu, do které zapisuje údaje týkající se fyzické 
osoby, které poskytuje úplatný pobyt. 
(2) Údaji podle odstavce 1 jsou 

e) důvod osvobození a – není jasný způsob 
prokazování/zdokladování kontrolnímu orgánu  

PROBLÉMY spojené s nárůstem administrativy a časové náročnosti 
• jak bude správce poplatku ověřovat správnost údajů 

v evidenční knize  - např. osvobození poplatníků z pobytu - 
sezónní práce, zdravotní postižení, druh pobytu u cizinců atd. 

• problém s prokazováním pobytu cizinců – ne vždy aktuální a 
kompletní údaje v registrech již nyní, správce poplatku nemá 
možnost ověřit například cizince, kteří pobývají na území ČR 
po dobu delší než 3 měsíce 

• pro ubytovatele – plátce poplatku z pobytu bude nutné 
vytvořit metodiku k ověřování jednotlivých druhů osvobození 
z toho zejména u druhů pobytu cizinců – je to dost náročné na 
znalosti druhů pobytu a dokladů, které je prokazují 

Vysvětleno. 
Povinnost řádným způsobem zapisovat zákonem stanovené údaje do 
evidenční knihy stíhá plátce poplatku, a to pod jeho majetkovou 
odpovědností. Kontrolní činnost, zda tuto knihu řádně vede, přísluší 
správci poplatku a na tuto činnost nelze rezignovat z důvodu 
administrativní a časové náročnosti. Předpokládá se také, že kontrolní 
činnost správce poplatku obvykle provede u plátce, u kterého má 
indicie, že se této činnosti vyhýbá nebo ji neplní vůbec. 
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116. Město Rychnov nad 
Kněžnou 

5. D § 14 Zavedení a správa poplatků 
je uvedeno, že obec ve vyhlášce upraví lhůtu pro podání ohlášení, ale 
již zde není možnost upravit lhůtu pro uplatnění nároku na osvobození 
a prokázání 

Vysvětleno. 
Jde o jednu a tutéž lhůtu. Údaje rozhodné pro osvobození by měly být 
součástí ohlášení, resp. změn ohlášení. 

116. Město Rychnov nad 
Kněžnou 

6. D § 16 – připomínka (požadavek na doplnění zdrojů informací) 
Obecní úřad využívá pro účely správy poplatků 
– je vhodné přidat ještě katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, registr 
„uvězněných/odsouzených“ osob (vede vězeňská služba) nebo popsat 
nějak obecněji, aby se tam i tyto vešly. 
U všech nutná možnost hromadného získání informací podle zadaných 
kritérií. 
Jistý problém lze také spatřovat ve skutečnosti, že některé registry již 
nepočítají s rodným číslem, alespoň se nám tak jeví. Rodné číslo je ale 
doposud velmi častým a jediným univerzálním identifikátorem u 
fyzické osoby a to i u finanční správy. Dokud nebude nahrazeno jiným 
jednotným identifikátorem, bude to způsobovat problémy ve 
ztotožňování osob například při vyhledávací činnosti. 

Vysvětleno. 
Katastr nemovitostí je veřejným seznamem, a tedy k němu má správce 
místního poplatku přístup podle § 57 daňového řádu. To samé platí 
i pro insolvenční rejstřík. 
Pokud jde o evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, vazby 
a výkonu trestu odnětí svobody na území České republiky podle zákona 
č. 555/1992 Sb., o vězeňské službě a justiční stráži, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o vězeňské službě“), má do ní správce 
místních poplatků přístup za podmínek stanovených v § 57 daňového 
řádu a § 23a odst. 3 písm. c) zákona o vězeňské službě. 
Ve všech těchto případech pak platí, že lze požadovat jak jednotlivé 
informace na základě vyžádání, tak je možné je poskytovat v rozsahu a 
způsobem dohodnutým mezi správcem místního poplatku a 
poskytovatelem údajů (§ 58 daňového řádu). 
V zákoně o místních poplatcích tak není nutné přístup do těchto 
informačních systémů explicitně upravovat. 

Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: Energetický regulační úřad, Finanční arbitr, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Kancelář Poslanecké 
sněmovny, Kancelář Senátu, Komora veterinárních lékařů, Nejvyšší státní zastupitelství, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad pro ochranu osobních 
údajů, Úřad vlády České republiky - Rada pro vývoj, výzkum a inovace, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústavní soud, Asociace krajů, Asociace 
cestovních kanceláří ČR, Asociace českého tradičního obchodu, Asociace horských středisek ČR, Asociace hotelů a restaurací České republiky, Asociace pro 
rozvoj trhu nemovitostí, Fórum cestovního ruchu, Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK, Katedra finančního práva a národního hospodářství PF 
MU, Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, Poslanecký klub ANO 2011, Poslanecký klub České strany sociálně 
demokratické, Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, 
Poslanecký klub Občanské demokratické strany, Poslanecký klub Starostové a nezávislí, Poslanecký klub Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura, 
Poslanecký klub TOP 09, Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR, Senát PČR, Rada hospodářské a sociální dohody ČR, Rada seniorů, Sdružení 
podnikatelů a živnostníků, Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci, Stále zastoupení České republiky při Evropské unii, Svaz českých a moravských 
bytových družstev, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Americká obchodní komora v České republice, Asociace lanové dopravy, Asociace veřejně 
prospěšných organizací, z.s., CzechInvest, Česká rada dětí a mládeže, Česko-maďarská obchodní komora, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, 
Národní rada osob se zdravotním postižením, Občanské sdružení majitelů domů v ČR, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Svaz obchodu a 
cestovního ruchu ČR a Ústav státu a práva AV ČR. 
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