
 

NOVÝ místní poplatek z pobytu od 1. 1. 2020! 
 

 

Proč? 

V návaznosti na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
byla dne 10. 12. 2019 v Zastupitelstvu města Chomutova vydána Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, 
o místním poplatku z pobytu s datem účinnosti od 1. ledna 2020. Jedná se o zcela nový místní poplatek, 
který vychází ze zrušeného místního poplatku z ubytovací kapacity a místního poplatku za lázeňský 
nebo rekreační pobyt. 

 

Kdo? 

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená. 

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.  

Příklady plátců: hotel, motel, penzion, soukromé byty, ateliéry (ubytování poskytnuté prostřednictvím 
Airbnb),… bez ohledu na to, zda je místo ubytování zkolaudováno jako ubytovací zařízení! 

 

Co? 

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.  

 

Kolik? 

Sazba poplatku činí 21 Kč za den pobytu. 

Sazba se vynásobí počtem započatých dní pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. 

 

Jak? 

Ohlašovací povinnost 

Plátce podává ohlášení do 15 dnů od okamžiku, kdy se stal plátcem (tj. kdy poskytl úplatný pobyt). 

Ohlášení obsahuje: 

• jméno/jména, příjmení, název, obecný identifikátor, místo pobytu či sídlo, adresa pro 
doručování, 

• čísla všech účtů u poskytovatelů platebních služeb, 

• údaje rozhodné pro stanovení poplatku. 

 

 



Evidenční povinnost 

Plátce poplatku je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu. 

Obsah evidenční knihy: 

• den počátku a konce pobytu, 

• jméno/jména, příjmení, adresa přihlášení fyzické osoby, 

• datum narození, 

• číslo a druh průkazu totožnosti, 

• výše vybraného poplatku či důvod osvobození. 

 

Platební povinnost 

Poplatek se platí měsíčně, vždy do 15 dnů od skončení příslušného kalendářního měsíce. 

 

Osvobození 

Od poplatku je osvobozena osoba:  

• nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby, držitel průkazu ZTP/P a její průvodce, 

• mladší 18 let, 

• hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, 

• pečující o děti na zotavovací akci, 

• vykonávající na území obce sezónní práci,  

• pobývající na území obce ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,… 

  

Příklady 

Osoba ubytovaná: 

• od 1.1.2020 do 31.1.2020 – 30 dní x 21 Kč = 630 Kč (poplatek bude odveden do 15.2.2020) 

• od 1.4.2020 do 31.5.2020 – 60 dní x 21 Kč = 1260 Kč (poplatek bude odveden do 15.6.2020) 

• od 1.7.2020 do 10.9.2020 – 71 dní (poplatek nebude odveden, pobyt je delší než 60 dní – 
nezpoplatňuje se) 

  

 

Odkazy 

• OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu  

  

 


