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Dobrý den milé kolegyně a milí kolegové, 

přináším Vám první měsíčník letošního roku pro veřejný sektor. Obsahuje celou řadu 
zajímavých informací. Jsem velmi ráda, že se nám na Účetním Portálu oblast obcí, DSO 
a příspěvkových organizací „rozjela“ a v mnohém dohání oblast podnikatelskou.  

Zpracováváte účetnictví obce nebo dobrovolného svazku obcí a chcete být ještě lepší?

Nebo o tom přemýšlíte?

Pokud ano, mám pro Vás zcela nového Specialistu pro Veřejnou správu 2019/2020 
online. Je to průvodce křížem krážem problematikou obcí s řadou příkladů doplněných 
o rozpočtovou skladbu. Desetidenní cyklus končí účetní závěrkou, závěrečným účtem 
a tématem daňové přiznání veřejně prospěšných poplatníků. Nenechte si ujít.

Pro mne je tato oblast velmi zajímavá tím, že znalost podnikatelského účetnictví se 
u většiny účetních očekává, ale znalost účetnictví veřejného sektoru je vzácná.

Správných a ucelených informací je pro tyto subjekty jako šafránu. 

Jsem vděčná za rozšiřující se lektorský tým veřejné správy, který stále roste na Účetním 
Portálu. A jsem vděčná také vzácným kolegům, že máme pro tento měsíčník redakční 
radu. 

Nabízíme také akreditované semináře na DPH a mzdy pro veřejnou správu, a to v dubnu 
2020. A pokud máte zájem o informace o mzdách, ještě stíháte úterní Mzdovou 
konferenci 2020, 8. ročník. Koná se 3. 3. 2020 v RCO v Olomouci.

Mějte krásný vstup do měsíce března a užijte si více jak 50 stránek odborného čtení.

Krásné dny…

P.

Pěva Čouková
Zakladatelka a   Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz

P. S.
A kdy bude přístupný nový online Specialista pro veřejnou správu 
2019/2020?
Každým dnem :).
Za zpoždění se omlouváme.
Značka – Pozdě, ale přece.

ÚVODNÍ SLOVO

http://www.pevacoukova.cz
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

„V každém okamžiku se rozhoduješ, kým jsi a budeš. Tvůj život je vždycky výsledkem tvých myšlenek.“

Neale Donald Walsch, americký spisovatel, *1943

Citát:

„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“
Paulo Coelho
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ČÚS 703 – Transfery – Obce  
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Autor: Mgr. et Mgr. Martina Smetanová
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Vybíráme z aktualit...

VYBÍRÁME Z AKTUALIT...

Cenový věstník 03/2020

Přinášíme Vám Cenový věstník číslo 3/2020 ze dne 26. února 2020.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie 

Stanovisko k závažným zjištěním z vykonaných finančních kontrol

Ministerstvo spravedlnosti už oznámilo přes 16 tisíc případů přestupků proti zákonu o střetu zájmů, kdy hlavně komunální 
politici nepodali majetková přiznání.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Termín pro přiznání daně z příjmů za rok 2019 se blíží

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2019 je 1. duben 2020. Tento den 
je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách 
finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Povinně elektronicky musí podání učinit mj. všichni poplatníci, kteří mají 
zpřístupněnu datovou schránku.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Přehled zboží a služeb, na které se bude od 1. května 2020 nově vztahovat 
snížená 10% sazba DPH

Přinášíme Vám přehled zboží a služeb, na které se od 1. 5. 2020 bude nově vztahovat snížená sazba DPH 10 %.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Zprávy MF - číslo 1/2020

Ze dne: 31. ledna 2020
1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2020
2. Metodika financování krajů pro rok 2020
3. Úprava Metodického postupu

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

Zveřejněno: 3. 2. 2020

Zveřejněno: 27. 2. 2020

Zveřejněno: 26. 2. 2020

Zveřejněno: 18. 2. 2020

Zveřejněno: 13. 2. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/cenovy-vestnik-03-2020-5183-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-balicek-2019-4560-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stanovisko-k-zavaznym-zjistenim-z-vykonanych-financnich-kontrol-5181-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/termin-pro-priznani-dane-z-prijmu-za-rok-2019-se-blizi-5167-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prehled-zbozi-a-sluzeb-na-ktere-se-bude-od-1-kvetna-2020-nove-vztahovat-snizena-10-sazba-dph-5159-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prehled-zbozi-a-sluzeb-na-ktere-se-bude-od-1-kvetna-2020-nove-vztahovat-snizena-10-sazba-dph-5159-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zpravy-mf-cislo-1-2020-1892-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Příklad 
Náležitosti dokumentace ve spisu auditora

Označení přezkoumávané sekce: PENĚŽNÍ FONDY B

Název účetní jednotky Obec ABC

Období, za které se provádí přezkoumání hospodaření 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Připravil/připravila (jméno auditora nebo člena auditorského týmu) Martina Smetanová

Datum 27. 1. 2020

Revidoval/revidovala (jméno auditora nebo člena auditorského týmu) Pěva Čouková

Datum 3. 2. 2020

ISA 230.A13 uvádí „ISA 220 vyžaduje, aby auditor zkontroloval provedené auditorské práce prostřednictvím kontroly 
dokumentace auditu. Požadavek na zdokumentování toho, kdo zkontroloval provedené auditorské práce, neznamená 
nutnost uvádět u každého konkrétního auditního dokumentu potvrzení o kontrole. Nutné je ovšem zdokumentovat, které 
auditorské práce byly zkontrolovány a kdo a kdy je zkontroloval.’’

PROGRAM:
1. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek
2. Transfery – dotace
3. Zásoby, opravné položky, rezervy
4. Rozpočet, dlouhodobý finanční majetek
5. Inventarizace a vše kolem ní
6. Vnitřní směrnice
7. Kontrolní vazby FIN 2-12 M a účetnictví, kontroly  

v účetnictví
8. Účetní závěrka a její schvalování
9. Závěrečný účet aneb jak jej kvalitně sestavit
10. Daňové přiznání k dani z příjmů obce

ZÁZNAM 
Z DESETIDENNÍHO 

VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU, 

KTERÝ PROBĚHL 
V BOHUŇOVICÍCH  

OD 31. 10. 2019  
DO 13. 2. 2020. 

K metodice přezkoumání hospodaření v oblasti finančních operací, 
týkajících se tvorby a použití peněžních fondů – 1. část

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

https://specialista-verejnasprava.cz/
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Místní poplatek z pobytu 
a důsledky novely zákona 
o místních poplatcích k 1. 1. 2020
Autoři: Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš

Úvod

Ke dni 1. 1. 2020 nabyde účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o místních poplatcích“). V posledních letech se jedná o nejvýznamnější novelu zákona o místních poplatcích, 
která se netýká pouze procesních ustanovení nebo drobných změn právní úpravy jednotlivých místních poplatků. Touto 
novelou dochází zejména ke zrušení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací 
kapacity a k jejich nahrazení novým místním poplatkem z pobytu, což má vést ke zjednodušení a zefektivnění procesu 
výběru místních poplatků.
Již několik let dochází ze strany odborné veřejnosti ke kritice duality právní úpravy místního poplatku za lázeňský nebo 
rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity, které jsou v současné době upraveny v § 3 a § 7 zákona o místních 
poplatcích. Gró této kritiky spočívá v nedůvodné duální existenci těchto místních poplatků, jejichž předmět a způsob výběru 
je téměř totožný, což v praxi způsobuje aplikační potíže. Novela tuto duplicitu odstraňuje, když zavádí nový místní poplatek 
z pobytu. Důvodem změny však primárně není uvedená kritika, ale reakce na rozvoj tzv. sdílené ekonomiky v ubytovacím 
sektoru. Vedle ubytování poskytovaného tzv. tradičními ubytovateli, tedy v hotelech a penzionech, dochází v rámci sdílené 
ekonomiky k podstatnému nárůstu nabídky ubytování v soukromých apartmánech, bytech a v zařízeních pro rodinnou 
rekreaci. Zatímco první uvedená skupina osob podléhá poplatkové povinnosti, druhá nikoliv. To zakládá nerovný přístup 
k jednotlivým ubytovatelům, který by mělo zavedení nového místního poplatku odstranit.
Nový místní poplatek z pobytu bude upraven v § 3 zákona o místních poplatcích a v navazujících ustanoveních § 3a až 3h 
tohoto zákona a v rámci textu zákona o místních poplatcích tak nahradí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. 
Zákonodárce v rámci tohoto poplatku zavádí nový přístup ke konstrukci jednotlivých místních poplatků a lze tak očekávat, 
že obdobně přistoupí i k dalším místním poplatkům (např. v legislativním procesu je v současné době další novela zákona 
o místních poplatcích, která zavádí nový poplatek za komunální odpad).

Poplatník

Poplatníkem místního poplatku z pobytu bude osoba, která není v obci přihlášená. Konstrukce poplatníka vychází z místního 
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, kdy označuje za poplatníka osobu, která se v dané obci ubytovává. Na rozdíl 
od tohoto místního poplatku však neváže definici poplatníka na osobu, která se v obci ubytovává za účelem léčení nebo 
rekreace, ale rozšiřuje okruh poplatníků na všechny osoby, které nejsou v obci přihlášeny. Konstrukce poplatníka místního 
poplatku z pobytu dle uvedeného zjednodušuje identifikaci poplatníka.

Předmět poplatku

Předmětem místního poplatku z pobytu bude úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů 
u jednotlivého poskytovatele pobytu. Vzhledem k tomu, že pobyt v konkrétní obci nemusí být vždy dobrovolný, nebude 
předmětem poplatku pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda. Konstrukce předmětu jako 
přechodného ubytování tak zůstává zachována.

1

2

3

Těm z Vás, kteří mají co dočinění s místními poplatky, jistě neuniklo, že k 1. 1. 2020 nabude účinnosti významná novela 
zákona o místních poplatcích, jíž se ruší místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a rovněž poplatek z ubytovací 
kapacity. Tyto poplatky budou nahrazeny novým místním poplatkem z pobytu. 
Mám za to, že v článku Mgr. Václava Těžkého a JUDr. Michala Jantoše naleznete odpovědi na většinu otázek, které Vás 
v  souvislosti s jeho zavedením mohou napadnout.
Jana

Místní poplatek z pobytu a důsledky novely zákona  
o místních poplatcích k 1. 1. 2020

Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš

https://www.codexisuno.cz/8BY
https://www.codexisuno.cz/8BZ
https://www.codexisuno.cz/8C0
https://www.codexisuno.cz/8C0
https://www.codexisuno.cz/8C1
https://www.codexisuno.cz/8C1
https://www.codexisuno.cz/8C1
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Plátce poplatku
Plátcem místního poplatku z pobytu bude poskytovatel úplatného pobytu. Jedná se o stejnou konstrukci jako u současných 
místních poplatků. Plátce poplatku bude, stejně jako v současné době u místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
výslovně povinen vybrat poplatek od poplatníka. 

Evidenční povinnost
Nic se nemění ani na povinnosti plátce vést evidenční knihu a plnit si tak evidenční povinnost. I nadále tak bude mít správce 
poplatku (podle § 14 zákona o místních poplatcích příslušný obecní úřad) možnost zkontrolovat nejen plnění povinnosti plátce 
vést evidenční knihu, ale také to, zda byl místní poplatek z pobytu odveden řádně, dle skutečnosti. Oproti místnímu poplatku za 
lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity je evidenční povinnost rozdělena na standardní a zjednodušenou.

Základ, sazba a výpočet poplatku
Základem místního poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Místní poplatek 
z pobytu tak v tomto přejímá konstrukci současného místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Sazba místního poplatku z pobytu bude činit maximálně 21 Kč, což odpovídá součtu maximální výše současného místního 
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity. To však pouze pro rok 2020. Pro rok 
2021 a násl. pak bude možné stanovit sazbu místního poplatku z pobytu maximálně na 50 Kč.
Podle budoucího znění § 3e zákona o místních poplatcích bude výslovně stanoven také výpočet poplatku. Poplatek z pobytu 
se tak vypočte jako součin základu poplatku a sazby z poplatku stanoveného v příslušné obecně závazné vyhlášce.

Osvobození od poplatku
Zákon o místních poplatcích stanoví do budoucna také zákonné osvobození od placení tohoto místního poplatku. Od 
placení místního poplatku z pobytu je osvobozena osoba 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, osoba 
mladší 18 let, osoba hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, s výjimkou osoby, 
které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče 
podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, osoba pečující 
o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na 
území obce nebo vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo pobývající 
na území obce ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně 
výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona 
upravujícího sociální služby, v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným 
poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona 
o integrovaném záchranném systému, příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo 
zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti 
s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Praktické poznámky

8.1  Jak by měla obec reagovat na zakotvení nového  
místního poplatku z pobytu?

V prvé řadě by měla obec, pokud bude mít nově nebo i nadále v úmyslu vybírat místní poplatek za poskytování ubytovacích 
služeb, schválit a vydat novou obecně závaznou vyhlášku, kterou zavede místní poplatek z pobytu. Současně, pokud obec 
má zaveden místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt nebo místní poplatek z ubytovací kapacity, příslušné obecně 
závazné vyhlášky zrušit, a to s účinností k 31. 12. 2019.
Dále by obec měla respektovat také změny zákona o místních poplatcích ve vztahu k náležitostem obecně závazných 
vyhlášek. Podle nového § 14 zákona o místních poplatcích se ve vztahu k místnímu poplatku z pobytu jedná o povinné 
náležitosti – sazbu poplatku, lhůtu pro podání ohlášení, nevyloučí-li povinnost ohlášení podat, a splatnost poplatku. Obec 
dále může v obecně závazné vyhlášce upravit další osvobození od poplatku nebo úlevu na poplatku, vyloučit povinnost 

4

5

6

7

8

Místní poplatek z pobytu a důsledky novely zákona  
o místních poplatcích k 1. 1. 2020

Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš

https://www.codexisuno.cz/8C2
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podat ohlášení nebo další způsob placení a jemu odpovídající den platby poplatku, než je způsob placení a den platby podle 
zákona č. 280/2000 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), případně delší lhůtu pro oznámení 
změn v podaném ohlášení.

8.2  Jak by měl správce poplatku reagovat na zakotvení nového  
místního poplatku z pobytu?

Pro správce poplatku bude zrušení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací 
kapacity znamenat nemožnost vybírat tyto místní poplatky i v roce 2020 a násl. Na tento závěr nebude mít vliv, pokud obec 
nestihne zrušit příslušné obecně závazné vyhlášky, neboť tyto se od 1. 1. 2020 stanou fakticky neaplikovatelné. Výběrem těchto 
zrušených místních poplatků, kdy poplatková povinnost vznikne od 1. 1. 2020, by se dopustil nezákonného postupu. Naopak, 
pro poplatkové povinnosti u místních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé do 31. 12. 2019 se 
použije zákon o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky obcí vydané na základě jeho zmocnění ve znění účinném do 
31. 12. 2019. Bude tak na správci poplatku, aby rozlišoval, na jaké poskytování ubytování se použije ta která právní úprava.
Dále bude nový místní poplatek z pobytu znamenat pro správce poplatku rozšíření okruhu plátců. Jak bylo uvedeno v úvodu, 
nový poplatek z pobytu reaguje na rozvoj tzv. sdílených služeb. Pro správce poplatku to tak bude znamenat, že v prvním 
roce by měl přijímat více ohlášení od nových plátců poplatku, než tomu bylo doposud. Lze doporučit, aby správce poplatku 
i aktivně vyhledával nové plátce, neboť reálně nelze očekávat, že si této nové povinnosti budou reálně vědomi, byť by tomu 
samozřejmě mělo být jinak.

8.3  Stanoví nová právní úprava nějaká (např. územní) omezení  
ohledně možnosti zavést místní poplatek z pobytu?

Nikoliv. Oproti např. současnému místnímu poplatku za lázeňský a rekreační pobyt není zavedení tohoto místního poplatku 
nijak omezeno např. na lázeňská místa nebo místa soustředěného turistického ruchu.

8.4  Je poplatková povinnost vázána na splnění účelu pobytu?
Nikoliv. Nová právní úprava oproti místnímu poplatku za lázeňský a rekreační pobyt nezavádí žádný účel pobytu. Jediné 
omezení je stanoveno ohledně doby pobytu, která nesmí přesáhnout 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

8.5   Je nějakým způsobem limitováno poskytování ubytování,  
pokud jde o typ stavby nebo účel užívání?

Místní poplatek z pobytu neváže vznik poplatkové povinnosti na žádnou podmínku týkající se typu stavby a způsobu jejího 
užívání. Jedná se o rozdílný přístup oproti současnému místnímu poplatku z ubytovací kapacity. Správce poplatku tak 
nebude zkoumat, v jakém prostoru je poskytováno ubytování, resp. jaký je charakter stavby (hotel, motel, rodinný dům nebo 
byt). Skutečnost, že užívání stavby neodpovídá příslušnému povolení stavebního úřadu, má vliv pouze na případnou činnost 
příslušného stavebního úřadu.

8.6  Automatizovaný sběr údajů a jeho využitelnost  
u místního poplatku z pobytu

Novela zákona o místních poplatcích (viz nový § 14a odst. 5 tohoto zákona) umožňuje správci poplatku zveřejnit na své 
úřední desce seznam údajů, které může získat automatizovaným způsobem. Na tyto údaje se nebude vztahovat ohlašovací 
povinnost. Automatizovaný sběr údajů bude využitelný např. u zákonného osvobození, a to ve vztahu k osobám do 18 let 
věku. Případně lze vzít v úvahu také to, zda obec nestanoví v obecně závazné vyhlášce osvobození od poplatku nebo úlevu 
na poplatku, která automatizovaný sběr údajů umožní.

8.7  Jakým způsobem bude plněna standardní evidenční povinnost?
V rámci standardní evidenční povinnosti budeplátce vést evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný 
pobyt, a to v listinné nebo elektronické podobě. Plátce bude povinen vést zápisy v evidenční knize správně, úplně, průkazně, 
přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a postupně z časového hlediska. Aby mohl správce poplatku 
zkontrolovat odvedenou poplatkovou povinnost a případně vyměřil včas nebo ve správné výši neodvedené poplatky, bude 
mu stanovena povinnost uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
Plátce bude do evidenční knihy zapisovat povinně den počátku a den konce pobytu, jméno, popřípadě jména, příjmení 
a adresu místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být 
jak občanský průkaz nebo cestovní doklad, tak průkazy o povolení k pobytu (zde novela podává výčet dokladů, které mohou 
sloužit jako podklad pro zápis do evidenční knihy), a dále výše vybraného poplatku nebo důvod osvobození od poplatku. 

8.8  Jakým způsobem bude vést plátce evidenční knihu  
ve zjednodušeném rozsahu?

Za určitých okolností (viz dále v textu a níže) bude moct plátce vést evidenční knihu ve zjednodušeném režimu. Konkrétně 
k tomu bude plátce oprávněn v situaci, kdy bude současně pořadatelem kulturní nebo sportovní akce, kdy jako takový 
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poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, kdy současně důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1 000 
účastníkům této akce a kdy oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede 
dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku. Lhůta pro toto ohlášení je nastavena jako prekluzivní, a tedy nesplnění 
povinnosti oznámit záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu bude mít za důsledek nemožnost využití 
této alternativy standardní evidenční povinnosti. Vzhledem k tomu, že se současně jedná o zákonnou lhůtu, nebude do ní 
možné ze strany obce, např. v rámci obecně závazné vyhlášky, nijak zasahovat (viz výše k náležitostem obecně závazných 
vyhlášek). Vedení evidenční knihy ve zjednodušeném rozsahu umožní plátci vést pouze souhrnné údaje o počtu účastníků, 
kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle dne poskytnutí pobytu, podle zařízení nebo místa, 
ve kterých byl pobyt poskytnut a důvodu osvobození. Plátce tak nebude evidovat číslo a druh průkazu totožnosti.

8.9  Lze ze strany správce poplatku přikázat plátci vést evidenční knihu 
namísto zjednodušeného režimu v režimu standardním?

Možnost vést evidenční knihu ve zjednodušeném rozsahu může správce poplatku zakázat, a to pokud podle jeho názoru 
nebude možné předpokládat splnění podmínek pro vedení evidenční knihy ve zjednodušeném rozsahu. V takovém případě 
musí správce poplatku vydat rozhodnutí, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručen záměr ubytovatele vést evidenci ve 
zjednodušeném rozsahu.

8.10  Bude u místního poplatku z pobytu využitelná paušální sazba?
Nikoliv. Novela zákona o místních poplatcích u místního poplatku z pobytu nepočítá s možností stanovení paušální sazby 
tohoto místního poplatku. Oproti současným možnostem u místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního 
poplatku z ubytovací kapacity tak je rozsah možných plateb omezen.

8.11  Co když ubytovatel nebude plnit ohlašovací povinnost?
Ubytovatel jakožto plátce je povinen plnit ohlašovací povinnost v termínech stanovených obecně závaznou vyhláškou. 
Pokud ubytovatel nebude plnit ohlašovací povinnost, vystavuje se riziku, že mu správce poplatku uloží pokutu za nesplnění 
povinnosti nepeněžité povahy upravenou v § 247a daňového řádu, která je využitelná na základě § 11 odst. 4 zákona 
o místních poplatcích. Pokud bude chtít správce poplatku poplatek vyměřit, což by pochopitelně měl (resp. jedná se o jeho 
povinnost), musí mít prokázanou výši poplatkové povinnosti. K jejímu prokázání může využít institut daňové kontroly 
upravený v § 85 a násl. daňového řádu. Správce poplatku tak může získat přístup k jiným údajům (mimo evidenční knihu), ze 
kterých by mohl vyvodit výši poplatkové povinnosti (např. ubytovací smlouvy, účetnictví). Pokud by se ani tímto způsobem 
nepodařilo prokázat poplatkovou povinnost, může být stanovena podle pomůcek podle § 98 daňového řádu.

8.12  K zákonnému osvobození od placení místního poplatku z pobytu
Novela předpokládá u místního poplatku z pobytu také existenci zákonného osvobození od placení tohoto místního 
poplatku. To je z části převzato ze současného místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nebo místního poplatku 
z ubytovací kapacity, přičemž u některých osvobození nepřebírá již překonané formulace, ale přizpůsobuje je současné 
právní úpravě, případně upřesňuje současná osvobození. Nad tento rámec uvedeného je upraveno osvobození osob, které 
vykonávají na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu. Sezónní prací novela rozumí práci, 
která je závislá na střídání ročních období a která se zpravidla každým rokem opakuje.

8.13  K výpočtu konkrétní výše poplatkové povinnosti
Podle budoucího znění § 3e zákona o místních poplatcích se konkrétní výše poplatkové povinnosti vypočte jako součin 
základu poplatku (počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu) a sazby poplatku (tato sazba se bude 
rovnat sazbě stanovené v příslušné obecně závazné vyhlášce upravující místní poplatek z pobytu). Pokud se poplatník 
ubytuje v pondělí a posledním dnem pobytu bude pátek, pak bude ubytován pět dní. Pro účely výpočtu konkrétní výše 
místního poplatku z pobytu však nebude do této délky pobytu započítán den počátku pobytu (viz budoucí § 3c zákona 
o místních poplatcích). Pro účely výpočtu tak bude správce poplatku počítat se čtyřmi dny. Pokud bude základní sazba 
místního poplatku z pobytu stanovená v příslušné obecně závazné vyhlášce činit např. 10 Kč, pak se poplatková povinnost 
vypočte jako součin 4 dnů pobytu a sazby 10 Kč. Celková výše poplatkové povinnosti, kterou plátce odvede správci poplatku, 
bude činit u tohoto pobytu 40 Kč (4 dny x sazba 10 Kč = 40 Kč).

8.14  Může správce poplatku v roce 2020 a násl. vyměřit poplatkovou 
povinnost u místního poplatku z pobytu včetně navýšení?

Podle našeho názoru by správce poplatku neměl v prvním případě, kdy vyměřuje konkrétnímu poskytovateli ubytování, 
přistoupit k navýšení včas nebo ve správné výši nezaplacené poplatkové povinnosti. Přesto, že je místní poplatek z pobytu 
v podstatě transformací místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity, je 
novým místním poplatkem. V takových případech (viz např. již zrušený místní poplatek týkající se jiného technického herního 
zařízení) je dle judikatury nutné při prvním vyměření poplatkové povinnosti nové poplatkové povinnosti nepřistupovat 
k navýšení včas nebo ve správné výši nezaplaceného místního poplatku.
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Obecně závazná vyhláška a její náležitosti

9.1 Úvod
V této části příspěvku se zaměříme na obecně závaznou vyhlášku zavádějící místní poplatek a její náležitosti. Vzor obecně 
závazné vyhlášky na místní poplatek z pobytu je možné nalézt zde: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-
c-28-stav-od-1-1-2020.aspx.(lze se dostat zadáním webové adresy www.mvcr.cz/odk2, poté kliknout na„Metodický materiál 
k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují místní poplatky dle předpokládaného právního stavu k 1. 1. 2020“). 
Níže se zaměříme na praktické poznámky k náležitostem obecně závazných vyhlášek.

9.2 Účinnost obecně závazné vyhlášky
Účinnost vyhlášky není nutné vázat na počátek následujícího kalendářního roku, jako je tomu např. u místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na druhou stranu 
vzhledem k tomu, že se jedná o nový místní poplatek, je vhodné alespoň u první obecně závazné vyhlášky stanovit účinnost 
právě na 1. 1. 2020.

9.3 Ohlašovací povinnost a splatnost poplatku
Obec by se v obecně závazné vyhlášce měla zaměřit na lhůty, ve kterých je poskytovatel ubytování (plátce) povinen plnit 
ohlašovací povinnost. Je vhodné, aby obec stanovila poskytovateli ubytování povinnost ohlásit správci poplatku alespoň 
základní údaje týkající se poskytovatele ubytování, a to bezprostředně poté, co započne s poskytováním svých služeb. 
Správce poplatku se tak dozví, že je v obci poskytováno ubytování a že bude schopen kontrolovat, zda ubytovatel řádně 
plní své povinnosti. Dále se jeví jako vhodné stanovit lhůty (např. vždy do 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. kalendářního roku), ve 
kterých bude ubytovatel plnit ohlašovací povinnost, v rámci které již bude správci poplatku ohlašovat počet ubytovaných 
osob (poplatníků), počet dnů pobytu (celkový a vyjma dne počátku pobytu, což umožní efektivnější kontrolu) a případně 
další skutečnosti rozhodné pro správné stanovení místního poplatku z pobytu.
V návaznosti na obcí zvolenou frekvenci plnění ohlašovací povinnosti je vhodné navázat splatnost poplatku na konkrétní 
skutečnost (např. do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti za jednotlivá čtvrtletí, případně pevně 
stanoveným datem). Podle našeho názoru není vhodné vázat splatnost na skutečné splnění ohlašovací povinnosti, neboť 
pokud by poskytovatel ubytování odmítal splnit ohlašovací povinnost, nedostane se do prodlení a nebude možné poplatek 
vyměřit ani v případě, že by správce poplatku zjistil rozhodné skutečnosti jinak (např. daňovou kontrolou).

9.4 Stanovení sazby poplatku
Zákon o místních poplatcích nebrání tomu, aby obec v obecně závazné vyhlášce upravila různé sazby pro různé druhy 
poskytovatelů ubytování. Pro různé sazby lze zvolit také jiná kritéria, např. vzdálenost od centra obce nebo turistické atrakce. 
V každém případě však musí být odlišná výše sazeb založena na předem známých a objektivních kritériích, která nesmí být 
diskriminační a musí být relevantně odůvodněna, a to např. v rámci důvodové zprávy k materiálu, který bude projednávat 
zastupitelstvo obce a který se bude týkat schválení příslušné obecně závazné vyhlášky.
Pokud obec bude chtít reagovat v obecně závazné vyhlášce také na zvýšenou sazbu místního poplatku z pobytu od roku 
2021, může v obecně závazné vyhlášce stanovit jak sazbu pro rok 2020, tak pro roky 2021 a násl.

9.5 Osvobození od poplatku a úleva na poplatku
Pokud má obec v úmyslu zavést v obecně závazné vyhlášce nad rámec zákona konkrétní osvobození či úlevy, měla by si každé 
osvobození nebo úlevu řádně promyslet. Vzhledem k tomu, že již samo zákonné osvobození odpovídá specifiku tohoto 
místního poplatku, lze si spíše představit stanovení osvobození či úlev, které bude zohledňovat specifický rys vybraného 
místa nebo části města. I zde však platí, že každá úleva či osvobození musí být definována dostatečně konkrétně tak, aby bylo 
vždy možné posoudit, zda lze dané opatření v praxi realizovat a současně zda je možné jej také posoudit a prokázat. Pokud 
by obec formulovala osvobození či úlevu nejednoznačně, byla by tato skutečnost přičítána k tíži obce, nikoliv poplatníka. 
Pokud obec ve formulacích upravujících osvobození či úlevu použije pojmy, které jsou v právním řádu definovány, měla by si 
obec důkladně objasnit význam těchto pojmů. V praxi totiž často dochází k tomu, že obec vykládá legálně definované pojmy 
odlišně, aniž by pro to měla jakékoliv odůvodnění. 

Závěr
Přestože nový místní poplatek z pobytu je v zásadě transformací místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 
a místního poplatku z ubytovací kapacity, jsou to právě drobné odchylky a nové konstrukce, které mohou při nepozornosti 
způsobovat potíže, a to zejména u správce poplatku. Pokud jde o obce, tak pokud tyto dospějí k závěru, že chtějí zavést 
nový místní poplatek z pobytu, měly by také zvážit dopady do správy místních poplatků, neboť lze s ohledem na rozšíření 
okruhu plátců předpokládat nejen navýšení příjmů z místních poplatků, ale také související administrativní zátěže, zejména 
pak v návaznosti na zavedení tohoto nového místního poplatku.

9

10

Místní poplatek z pobytu a důsledky novely zákona  
o místních poplatcích k 1. 1. 2020

Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-28-stav-od-1-1-2020.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-28-stav-od-1-1-2020.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/
https://www.codexisuno.cz/8Cf
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