
Příloha k usnesení č. 194 
 

Pozměňovací návrhy 
 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

1. V čl. I bodu 12 v § 3a odst. 1 slova „trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů“ vypustit a na konci textu odstavce doplnit slova „vyjma 
úplatného pobytu v prostorách, které jsou užívány k účelu bydlení a jsou 
pronajímány k zajištění bytových potřeb nájemce“. 
 

2. V čl. I bodu 12 v § 3b odstavec 1 upravit takto: 
 

„(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba  
 

a) nevidomá, 
b) považovaná za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího 

sociální služby, 
c) která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce, 
d) mladší 18 let, 
e) soustavně se připravující na budoucí povolání mladší 26 let, která je ubytována 

v zařízení a prostorách sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, 
f) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové 

péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče, 
g) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona 

upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce, 
h) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou 

osobu nebo 
i) 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 příjmu právnických osob, nebo 
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona 

o integrovaném záchranném systému.“. 
 

3. V čl. I bodu 12 v § 3b odst. 3 text „písm. e)“ nahradit textem „písm. h)“. 
 

4. V čl. I bodu 12 v § 3d číslo „21“ nahradit číslem „50“. 
 

5. V čl. I bodu 12 na konci textu § 3d doplnit slova „, u pobytu trvajícího více než 60 
po sobě jdoucích kalendářních dnů nejvýše 6 Kč“. 

 
6. V čl. I bod 13 vypustit. 

 
Následující body 14 až 52 označit jako body 13 až 51. 
 

7. V čl. I bodu 20 (dosavadní bod 21) slovo „první“ nahradit slovem „druhé“. 
 

8. V čl. III slova „dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 13, které 
nabývá účinnosti“ vypustit. 
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