
Městský úřad Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná  

Místní poplatek z pobytu od 1.1.2020 

Základní informace 

Předmětem místního poplatku z pobytu (dále jen „poplatek“) je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 
po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není 
pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení 
poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího 
veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí. 

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a obecně závaznou vyhláškou města Desná č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu, ve znění pozdějších 
předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Správcem poplatku je Městský úřad Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná. 

Kdo poplatek platí/kdo je oprávněn v této věci jednat 

Poplatek platí osoba, která v obci není přihlášená a které je poskytnuto ubytování trvající nejdéle 60 po 
sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu (dále jen „poplatník“). 

Poskytovatel úplatného pobytu je povinen poplatek ve stanovené výši od poplatníka vybrat a odvést obci. 
Ve věci jedná poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“), případně jeho zástupce na základě plné 
moci. 

Kdy vzniká povinnost platit poplatek 

Povinnost platit poplatek vzniká poskytnutím úplatného pobytu osobě, která v obci není přihlášená a které 
je poskytnuto ubytování trvající nejdéle 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.  

Další povinnosti plátce 

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu v souladu se zákonem č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Sazba a základ poplatku 

Základ poplatku se počítá po jednotlivých započatých dnech pobytu s vyloučením prvního dne pobytu. 
Rozhodný je tak počet přenocování v obci u daného poskytovatele pobytu. 

Sazba poplatku činí 15 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. 
Poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. 

Od poplatku 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 18 let, 
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, 
které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče, 
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu 
veřejného zdraví konaných na území obce nebo 
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo 
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, nebo 
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném 
systému. 
Od poplatku je dále osvobozen 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. 

Sezónní prací podle písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým 
rokem opakuje. 

Lhůty 

Plátce je povinen správci poplatku: 
 do 15 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu podat „Ohlášení 

poskytovatele úplatného pobytu - plátce poplatku“ 
 do 15 dnů ode dne ukončení činnosti tuto skutečnost nahlásit 
 do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů uvedených v „Ohlášení poskytovatele úplatného  

pobytu - plátce poplatku“, tuto změnu oznámit 
 

Splatnost poplatku 

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka a do 30 dnů od skončení kalendářního 
pololetí nahlásit správci poplatku prostřednictvím formuláře „Ohlášení k místnímu poplatku 
z pobytu“ svoji poplatkovou povinnost za příslušné období. Zároveň je plátce povinen tento 
poplatek odvést na bankovní účet určený správcem poplatku nebo uhradit v hotovosti na pokladně 
v sídle správce poplatku. 

 

 


