
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

Teplice, 15. 11. 2019 

Národní lázeňský debatní klub 



 Zákon č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 Účinnost od 1. 1. 2020 a § 3d (výše poplatku) 1. 1. 2021 

 Nahrazení poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku 

z ubytovací kapacity jedním poplatkem – poplatkem z 

pobytu 

 Další změny 

 

 

 

 

 

 

Novela zákona o místních poplatcích 



 poplatník poplatku = osoba, která v obci není přihlášená 

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. který na území České republiky pobývá přechodně 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 dočasné 
ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo  

4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího 
dočasné ochrany cizinců. 

 

Subjekt poplatku - poplatník 



 Poplatek z ubytování se bude vztahovat na 

poskytování ubytovacích služeb bez ohledu na 

charakter zařízení, ve kterém jsou poskytovány 

  

 Možnost vybírat poplatek i v apartmánech a 

pronajatých bytech v rámci sdílené ekonomiky 

(za ubytování v soukromí) 

 

Poplatek i pro sdílenou ekonomiku 



 úplatný pobyt (nikoliv jen ubytování!) trvající 

nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u 

jednotlivého poskytovatele pobytu 

 není pobyt, při kterém je na základě zákona 

omezována osobní svoboda 

 

 

Předmět poplatku 



 Ze zákona – a dále stanoví obec  

 nevidomé osoby závislé na jiných FO (držitelé průkazů 
ZTP/P), a jejich průvodce 

 osoby mladší 18 let 

 osoby hospitalizované na území obce ve zdravotnickém 
zařízení poskytovatele lůžkové péče (vč. tzv. „křížkařů“ ). 
Osvobození se nevztahuje na osoby, kterým je poskytována 
léčebně rehabilitační péče – příspěvková a samoplátci.  

 osoby pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné 
akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného 
zdraví konaných na území obce nebo 

 osoby vykonávající na území obce sezónní práci (zpravidla se 

opakuje) pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu 
nebo 

 

 

 

Osvobození od poplatku 



 osoby pobývající na území obce: 

 ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy x školské 
zařízení pro preventivně výchovnou péči x 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 příjmu PO, nebo 

 za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o 
integrovaném záchranném systému. 

 příslušníci bezpečnostních sborů, vojáci v činné službě, státní 
zaměstnanci nebo zaměstnanci pobývající v obci ve státním či 
obecním zařízení za účelem výkonu státní správy nebo za 
účelem plnění jiných povinností (např. pobyt při povinném školení)    

 další osoby může obec osvobodit nad rámec zákona ve své 
vyhlášce 

 

 

 

 

 

 

 možnost obce stanovit osvobození 

 

Osvobození od poplatku 



 

 základ 

 počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku 
pobytu 

 

 sazba 

 od 2020 až 21 Kč/den 

 

 od 2021 až 50 Kč/den 

 

Základ a sazba poplatku, evidenční 

povinnost 



 Vynětí charitativních akcí z poplatku za užívání 

veřejného prostranství a poplatku ze vstupného 

 Výslovné rozšíření osvobození od poplatků ze psů na 

provozovatele všech druhů útulků pro ztracené psy a 

opuštěné psy 

 Pravomoc obecního úřadu jako správce poplatku (získat 

evidence obyvatel a cizinců seznam fyzických osob 

přihlášených na území obce)   

Další změny v zákoně o místních poplatcích  



 

Možné návrhy pro projekty obcí k NPPCRR – 2021+: 

 Bonifikace v rámci hodnotících kritérií  

 obec vybírá poplatek z ubytování (ano/ne – 

body?) 

 obec reinvestuje poplatek z ubytování do rozvoje 

CR (dle %  body?, jiné kritérium?) 

 

 Daně a poplatky – v ČR neúčelové a neekvivalentní   

 

 

Motivace k výběru poplatků z CR 



Porovnání nastavení místních poplatků 

ČR Rakousko 

Zavedení Obec v rámci samostatné 

působnosti v souladu se 

zákonem o místních 

poplatcích 

Zemská vláda 

Výběr Obec Obec 

Účelovost Daně a poplatky jsou 

neúčelové a neekvivalentní 

platby 

Podpora rozvoje CR 

Vynaložení Obec rozhoduje sama v 

rámci samostatné 

působnosti. Možnost využít 

i jako zdroj financování na 

podporu CR. 

 Správa výběru poplatku 

 Projekty na rozvoj veřejné 

infrastruktury CR obce 

 Financování DMO (provoz, 

marketing, infrastrukturní 

projekty) 



Národní dotační programy MMR 2020 

Program návrh alokace (Kč)

Podpora územně plánovacích činností obcí 15 000 000

Podpora revitalizace území

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 150 000 000

Podpora výstavby v oblastech se SPZ

410 000 000

120 000 000

Podpora bydlení 465 000 000

465 000 000

10 000 000Bezbariérové obce od roku 2017

Podpora rozvoje regionů 2019+



 

 

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH 

NPPCRR  
Podprogramy:    

I.              Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 

CR  
II.            Marketingové aktivity v CR  

Dotační tituly:  

DT 1 DT 2 DT 3 DT 1 DT 2 DT 3 

Podpora 

nadregionálních 

aktivit 

Rozvoj základní 

a doprovodné 

infrastruktury 

CR 

Rozvoj veřejné 

infrastruktury CR 

Marketingové 

aktivity na úrovni 

krajů 

Marketingové 

aktivity na 

oblastní úrovni 

Marketingové aktivity 

na národní a 

nadregionální úrovni 

NNO, DMO, 

mikroregiony, 

DSO, USC, církve 

a náboženské 

společnosti, 

geoparky 

Podnikatelské 

subjekty (FO, 

PO) 

USC, NNO, 

mikroregiony, 

DSO, TIC, 

geoparky, církve a 

náboženské 

společnosti 

Certifikované 

krajské destinační 

společnosti / kraj 

Certifikované 

oblastní destinační 

společnosti 

Zastřešující organizace 

s celorepublikovou 

působností, certifikované 

DMO 



 Platnost výzvy: 5. 11. 2019 – 5. 2. 2020 

 Alokace výzvy 90 mil. Kč 

 Finanční rámec projektu 250 tis. – 30 mil. Kč 

 Realizace akce v letech 2020 – 2021, nejpozději do 31. 12. 2021 

 Poskytovaná dotace max. 50 % z CUN, max. 5 mil. Kč 

 Dotaci lze čerpat v průběhu realizace akce 

 Typ financování průběžně Ex Ante / Ex Post  

 Povinná propagace výstupů akce 3,00 – 8,00 % z CUN, max. 900 
tis. Kč 

 Aktivity zaměřené na rozvoj infrastruktury v CR 

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR 2020 



Přehled podporovaných oblastí výzvy Rozvoj 2020 

1) Monitoring návštěvnosti 

2) Navigační a informační systémy pro účastníky 
cestovního ruchu 

3) Doplňkové služby a vybavenost dálkových a 
regionálních tras pro lyžařskou , vodní, cyklo, 
pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky 

4) Úpravy lyžařských běžeckých tras 

5) Ekologicky šetrná doprava návštěvníků v 
turistických regionech 

6) Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v 
regionech 



Marketingové aktivity v CR 2020 

 Alokace výzvy 60 mil. Kč 

 Finanční rámec projektu 250 tis. – 5 mil. Kč, do 10 mil. 
Kč pro dotační titul č. 3 

 Realizace akce v letech 2020 – 2021, nejpozději 31. 
12. 2021 

 Výše poskytované dotace 50 % 

 Dotaci lze čerpat v průběhu realizace akce  

 Typ financování průběžně Ex Ante / Ex Post 

 Aktivity zaměřené na zvýšení povědomí o nabídce CR 

 Vyhlášení výzvy – listopad 2019 



Přehled podporovaných oblastí výzvy Marketing 2020 

1) Řízení destinace 

2) Marketingové výzkumy 

3) Tvorba a inovace produktů 

4) Branding destinace 

5) Distribuce produktů cestovního ruchu 

6) Komunikace 

7) Marketingové partnerství 



Příklad projektu rozvoje lázeňského místa - NPPCRR  

 

Příjemce: LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.  

Projekt: Relax stezka Spa Resort Libverda 
Předmět projektu: odpočinkové místo pro 
turisty (Relax stezka) 

 

Příjemce: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

Projekt: Vybudování nového informačního 
značení města Mariánské Lázně a okolí 

Předmět projektu: modernizace informačně 
navigačních cedulí ve městě Mariánské Lázně 

 

 

 

 



Příležitosti a možnosti pro města a obce z 
národních zdrojů ČR 

Odkaz na vydání 2019 

https://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/MMR-
Prave-vychazi-publikace-Narodni-dotacni-zdroj 

http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-
zpravy/mmr-prave-vychazi-publikace-narodni-
dotacni-zdroje.aspx 
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Děkuji Vám za pozornost 

 

JUDr. Renata Králová 

ředitelka odboru cestovního ruchu 

e-mail: Renata.Kralova@mmr.cz 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

mailto:Renata.Kralova@mmr.cz

