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1 Úvod  

 Rozvíjející se systém místních poplatků a tomu odpovídající zvyšování jejich výnosů 

vyvolává stále výraznější potřebu zkvalitňovat práci v oblasti vedení poplatkového řízení, 

v oblasti tvorby a vydávání místních právních předpisů, jejichţ charakter má i mimo jiné 

obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (dále jen „MP“). Charakter těchto poplatků 

je fakultativní a povinnými se pro občany obce stávají pomocí obecně závazné vyhlášky. 

Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 

zodpovědnost zastupitelstva obce pro rozhodování o výši místních poplatků v obci. MP lze 

dnes povaţovat za tradiční příjem obecních rozpočtů, vedle dalších příjmů
1
 a přispívají 

k ekonomické samostatnosti obce.  

 Tato diplomová práce se bude zabývat analýzou MP z ubytovací kapacity obce 

Ostravice. Existují dva důvody, které vedly k výběru tohoto tématu z oblasti MP. První  

je ten, ţe vybraná problematika je stále aktuální a i kdyţ obce pouţívají potřebnou 

legislativu více jak 20 let, implementace a praxe se za toto období stále neustálily. Tato 

oblast je naopak neustále se rozvíjející, která nabízí mnoţství nových pohledů a názorů. 

Druhým důvodem je podnět starosty obce Ostravice, který při osobní konzultaci hovořil  

o moţnosti zvýšení či sníţení poplatku z ubytovací kapacity. Diplomová práce můţe být 

tedy inspirací, ale i pomocí při rozhodování o výši poplatku z ubytovací kapacity obce 

Ostravice.   

 Cílem práce je rozbor finanční a procesní efektivnosti správy MP z ubytovací 

kapacity obce Ostravice. Jedním ze závěrů této práce bude vyhotovení variant na nově 

stanovenou výši poplatku z ubytovací kapacity obce Ostravice nebo závěr o ponechání 

dosavadní výše poplatku z ubytovací kapacity.  

 Skladbu diplomové práce tvoří 3 základní kapitoly, a to „Obecné vymezení místních 

poplatků“, „ Poplatek z ubytovací kapacity v praxi obce Ostravice“ a „ Finanční a procesní 

efektivnost poplatku z ubytovací kapacity obce Ostravice“. První část diplomové práce  

se bude věnovat obecnému vymezení MP. Na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMP“) mohou obce zavést místní 

poplatky tímto zákonem taxativně určené. MP, na rozdíl od poplatků správních, soudních  

aj., v sobě obsahují základní prvky daňového právního vztahu, a jsou proto většinou 

                                                 
1
 Další příjmy vyčleňuje zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samospráv. 
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charakterizovány bez ohledu na uţívaný pojem „ poplatek“ jako daně.
2
 V této kapitole 

bude vymezen základní legislativní rámec pro MP, budou obecně charakterizovány 

jednotlivé MP. Druhá kapitola se bude zaměřovat na poplatek z ubytovací kapacity 

v praxi obce Ostravice. Kapitola bude obsahovat základní profil obce Ostravice a bude 

analyzován výběr poplatku z ubytovací kapacity. Vývoj výše vybrané částky za tento 

poplatek se zobrazí na datech z minulých let a bude porovnán s jinými obcemi v rámci 

Moravskoslezského kraje. Třetí celek práce posuzuje finanční a procesní efektivnost 

poplatku z ubytovací kapacity obce Ostravice. Pozornost bude věnována konkrétním 

číselným datům a výsledkům z rozpočtu obce a pomocí metod finanční analýzy bude 

posuzována finanční a procesní efektivnost tohoto poplatku. Na konci této analýzy se určí 

navrhované varianty, které určují, zdali je potřeba výši poplatku zvýšit, sníţit či ponechat. 

 Deskripce, pozorování, srovnávání, analýza a syntéza jsou metody, které jsou 

pouţité v rámci diplomové práce. Metoda deskripce se vyuţívá k popisu jevů, situací či 

předmětů. Tato metoda je pouţita v textu, kde se navazuje na teoretickou problematiku, 

kterou se uţ někteří autoři zabývali. Především je metoda deskripce pouţitá v teoretické 

části diplomové práce a to v kapitole „Obecné vymezení místních poplatků“ a v některých 

částech kapitoly „Poplatek z ubytovací kapacity v praxi obce Ostravice“. Cílevědomé, 

plánovité a systematické sledování určitých skutečností charakterizuje metodu 

pozorování. Tato metoda bude pouţitá v kapitole „ Poplatek z ubytovací kapacity v praxi 

obce Ostravice“. Na základě konzultací s pracovníky obecního úřadu Ostravice budou 

sledována a vyhodnocována veškerá dostupná data. Cílem této metody bude vymezení a 

pozorování postupu výběru poplatku z ubytovací kapacity v praxi obce Ostravice. 

K porovnání dat pro výši ubytovacího poplatku bude zvolena metoda srovnání. Tato 

metoda je zakládána na zjišťování shodných a odlišných stránek dvou či více různých 

předmětů, jevů či úkazů. Metoda analýzy je myšlenkové rozloţení zkoumaného předmětu, 

jevu či situace.  Cílem pouţité analýzy bude poznat jednotlivé prvky systému pro výběr 

poplatku z ubytovací kapacity obce Ostravice a poznání fungování tohoto procesu. 

Syntéza pak pomůţe pochopit proces správy poplatku z ubytovací kapacity jako celku.  

 Veřejná správa je jedním ze subjektů veřejné politiky, přičemţ jedním z hlavních 

nástrojů veřejné politiky je veřejná ekonomie. Je tedy zřejmé, ţe veřejná politika je širší 

pojem neţ veřejná ekonomika. Na veřejnou správu můţeme nahlíţet jako na systém, který  

                                                 
2
 JIRÁSKOVÁ, Z.; ŠNEBERKOVÁ, A. Místní poplatky v praxi. 1 vydání. Praha: Polygon, 1995, str. 5 
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je sloţený z propojených vzájemnými vazbami. Jedná se zejména o institucionální, 

personální, materiálně-technickou, dokumentační, informační a ekonomickou stránku.  

 Lokální veřejná politika se realizuje na úrovni obce, pro účely mé diplomové práce  

se realizuje na úrovni obce Ostravice. Obsahem lokální politiky je vybudování a zachování 

dobrých existenčních podmínek ţivota obce Ostravice. Těţiště této politiky se opírá  

o lokální veřejný zájem. 

 Za subjekty lokální veřejné politiky můţeme povaţovat ty, kteří ji tvoří a vykonávají. 

Coţ jsou například orgány obce, sami občané, nadace a další organizace. Obecní úřad 

vykonává podle ZMP správu místních poplatků. Působnost obecního úřadu je stanovená 

výkonem přenesené působnosti. Jestliţe nestanoví ZMP jinak, aplikuje se na výkon 

přenesené působnosti daňový řád. Objektem lokální veřejné politiky jsou všichni  

ti, na které veřejná lokální politika působí. Jsou to tedy občané obce (Ostravice) a všechny 

organizace, které v obci (Ostravice) působí.  Výchozí zásady pro lokální veřejnou politiku 

jsou vydána v tzv. obecním zřízení
3
.  

                                                 
3
 Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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2 Obecné vymezení MP 

 MP jsou součástí daňových příjmů rozpočtu obce a jako takové se podílí na finančním 

zajištění rozpětí a struktury veřejných statků a sluţeb. Tato kapitola se bude zabývat 

obecným vymezením, strukturou a obecnou charakteristikou místních poplatků.  

 

2.1 MP v systému veřejných financí 

 Nejpodstatnější úlohou obecních financí, jako součásti financí veřejných,  

je zabezpečení dostačujících finančních zdrojů k poskytnutí potřebného objemu a skladby 

veřejných statků a sluţeb. Rozpočet je výchozím nástrojem pro hospodaření územně 

samosprávných celků. Ten pak můţeme definovat jako decentralizovaný peněţní fond,  

ve kterém se soustřeďují různé druhy veřejných příjmů, které se rozdělují na financování 

veřejných statků.  

 Příjmy obcí dělíme na vlastní příjmy a dotace. Vlastní příjmy tvoří přibliţně okolo 

dvou třetin všech finančních prostředků. Tyto příjmy se rozdělují na daňové, nedaňové  

a kapitálové příjmy. Toto rozloţení je zřetelné z grafu č. 2.1, který popisuje rozdělení 

příjmů obcí za rok 2009. Největší část komunálních zdrojů má daňový charakter. Tento 

výnos je z některých celostátních daní (daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických  

a právnických osob, daně z nemovitosti) a také z poplatků (správních, místních).  

 

Graf č. 2.1 Struktura příjmů obcí v roce 2009 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/ 

http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/
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 V grafu č. 2.2 lze vidět rozloţení těchto výnosů. Správní poplatky nesplňují podmínku 

neekvivalentnosti, ale přesto jsou zahrnuty v daňových příjmech. Slouţí totiţ jako regulace 

proti neúčelnému protěţování veřejné správy. Oproti tomu nejsou MP vázány 

protihodnotou subjektu, proto svým charakterem tvoří místní daně.  

 

Graf č. 2.2 Struktura daňových příjmů obcí v roce 2009 v tis. Kč 

 

 
Zdroj: http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/ 

 

 MP tvoří malou, ale poměrně pevnou část celkových příjmů místních rozpočtů. I kdyţ 

nepřesahují více jak 2 %
4
, dokáţou MP sniţovat napjatost ve finančním hospodaření obcí. 

Nejdůleţitější funkcí MP je funkce fiskální, tedy zvýšení objemu příjmů obecního 

rozpočtu. Zanedbatelná není ani regulační funkce. Různé poplatky tak mají regulační  

a fiskální funkci v různé míře. O převáţně regulační funkci lze hovořit u poplatků ze psů, 

za uţívání veřejného prostranství, u poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem 

a u poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.  Fiskální funkce převaţuje u poplatků 

za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze vstupného, z ubytovací kapacity a zejména  

u poplatků za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání  

a odstraňování komunálních odpadů a za zhodnocení stavebního pozemku.  

 

 

                                                 
4
 PEKOVÁ, J.: Hospodaření a finance územní samosprávy. 1.vyd. Praha: Management Press, 2004, 376 

stran. ISBN 80-7261-086-4, str. 276. 

http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/
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2.2 Prameny práva pro oblast místních poplatků 

 Základem pro zavedení poplatkové povinnosti jsou zákonné, ústavní principy  

a ustanovení. Jestliţe obce chtějí ukládat občanům v obecně závazných vyhláškách 

povinnost platit místní poplatek, je potřeba mít oporu v právním řádu.  

 

2.2.1  Ústavní zakotvení 

 Článkem 101 odst. 3 Ústavy je zaručena ekonomická samostatnost obcí. Tento 

odstavec vymezuje územní samosprávné celky veřejnoprávními korporacemi, které mohou 

hospodařit s vlastním majetkem a podle vlastního rozpočtu, ale přitom také omezena,  

a to článkem 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, podle kterého lze daně  

a poplatky ukládat pouze na základě zákona.  

 Obce jsou oprávněny vyhotovovat obecně závazné vyhlášky dle čl. 104 odst.  

3 Ústavy, podle kterého můţe zastupitelstvo vydávat obecně závazné vyhlášky, ale pouze  

do mezí své působnosti.  

 

2.2.2 Hmotně právní úprava 

 ZMP dává moţnost obcím získat vlastní finance, které plynou do jejich rozpočtů  

a ovlivňovat jejich výši v zákonných mezích. Výhradně na jeho základě a v jeho hranicích 

mohou obce vyhotovovat obecně závazné vyhlášky, kterými uplatní na svém území 

poplatky, určí jejich výši a stanoví další podrobnosti spojené s výběrem.  

 Zmíněné zmocnění je obsaţeno v ustanovení § 14 odst. 2 ZMP, které určuje zavedení 

místních poplatků, ale také dalších podrobností: 

1. konkrétní sazba poplatku,  

2. ohlašovací povinnosti ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti,  

3. doba splatnosti,  

4. úlevy a osvobození od poplatků,  

5. u poplatku z a uţívání veřejného prostranství – určení míst, která v obci podléhají 

poplatku za uţívání veřejného prostranství.  

 Jestliţe chce obec MP vybírat, zhotoví obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví 

konkrétní sazbu poplatku. Tuto sazbu stanoví přímo částkou nebo u některých poplatků 

procentuálním vyjádřením. Výměra místního poplatku však nemusí být pro všechny 

jednotná. Obce se mohou zaměřit pouze na určitou lokalitu, věkovou skupinu apod. Je však 
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nutné brát zřetel na skutečnost, ţe obecně závazná vyhláška je určená neurčitému počtu 

adresátů, proto je nezbytné zachovávat obecnost těchto vyhlášek a nestanovovat sazby  

pro konkrétní poplatníky.  

 Obce často ve svých vyhláškách stanovují ohlašovací povinnosti ke vzniku a zániku 

poplatkové povinnosti. Výjimkou v tomto bodě bývá částečně poplatek za provoz 

systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních 

odpadů, kdy obec můţe vyuţít pro hledání daňových subjektů údaje z evidence obyvatel.  

 Jednou z běţných součástí obecně závazné vyhlášky je také stanovení osvobození  

a případných úlev od poplatků. Při tvorbě osvobození a úlev musí obec dodrţovat 

pravidla principu rovnosti a protiprávní diskriminace, tak aby nedocházelo k nedůvodnému 

zvýhodňování určité skupiny před druhou.  

 Poloţka, která naopak v obecně závazných vyhláškách chybí je určení míst, která 

v obci podléhají zpoplatnění poplatkem za užívání veřejného prostranství. Důvodem 

je pouţívání pouze obecné definice veřejného prostranství 
5
. 

 

2.2.3 Procesně správní úprava 

ZMP vymezí některé detaily vztahující se ke správě poplatků, ale u ostatních postupů 

při řízení o poplatcích se pouţívá i zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,  

ve znění pozdějších předpisů.  

§14 odst. 3 ZMP určuje obecní úřad, aby vykonával řízení o poplatcích. Toto řízení 

obsahuje činnosti, které jsou zaměřené na správném zajištění, stanovení a dodrţení 

poplatkových povinností, vyhledávat poplatkové subjekty, dané poplatky nejdříve vyměřit, 

vybrat, vyúčtovat a pak vymáhat či kontrolovat. Obecní úřad je také orgánem, jenţ jedná  

o prominutí či sníţení poplatku na individuální ţádost daného poplatníka.  

Provedení správy je uskutečňováno v přenesené působnosti, ve které má orgán obce 

zabezpečit souhlas počínání se všemi zásadami daňového řízení. Zásady jsou uvedeny 

 v § 2 zákona o správě daní a poplatků.  

 

 

                                                 
5
 § 34 zákona č.. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
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2.3 Základní terminologie 

 Neţ-li dojde k vymezení základních poplatků je nutné objasnit základní pojmy, které 

souvisejí se správou místních poplatků. Je také důleţité charakterizovat rozdílnost mezi 

pojmy daň a poplatek. 

 

2.3.1 MP a daň 

MP se obvykle rozumí povinná, zákonem stanovená peněţní částka, kterou fyzická 

nebo právnická osoba odvádí ze zákonem vymezeného předmětu poplatku do  obecního 

rozpočtu, a to v zákonem (nebo obecně závaznou vyhláškou) stanovené výši a v určených 

lhůtách.
6
 Vyznačuje se ekvivalentností a jednorázovostí. Ekvivalentnost znamená,  

ţe poplatníkovi je za tuto platbu současně poskytována veřejnou mocí přímá protihodnota 

– poplatek tedy slouţí k úhradě výdajů spojených s poskytováním takové „protihodnoty“.
7
 

 Daň je povinná, nenávratná, neúčelová a neekvivalentní platba, která míří do státního 

rozpočtu. Nenávratnost a neekvivalentnost značí, ţe daňový subjekt nemá garantováno, 

ţe se mu vybraná daň vrátí v podobě veřejného statku nebo sluţby ve stejné hodnotě jako 

byla výše odvedené daně. Neúčelnost znamená, ţe daň není určena na konkrétní účel. Tato 

charakteristika se můţe vztahovat na MP. Poplatky, které byly vybrány, se taktéţ nepouţijí 

na předem stanovený účel.  Stávají se součástí obecního rozpočtu bez určení účelu. 

Poplatník MP má větší pravděpodobnost v návratnosti zaplaceného poplatku ve formě 

veřejného statku nebo sluţby. Obce pouţívají tyto získané prostředky ve prospěch občanů 

obce.   

 Nejdůleţitější odlišností mezi MP a daní můţeme vidět v tom, ţe výnos poplatků 

připadá obci. Obec si sama stanovuje poplatkovou sazbu, která neplatí pro všechny obce, 

jako je tomu u ostatních daní.  

 

 

 

 

 

                                                 
6
 PELC, Vladimír. Místní poplatky – úplné znění zákona o místních poplatcích s vysvětlivkami. 3. 

aktualizované vydání podle stavu k 1.1.2008, Praha: Linde, 2008. 303 s. ISBN 978-80-7201-691-4 
7
 KADEČKA, Stanislav.  Zákon o místních poplatcích a předpisy související.  1. vyd. Praha: C. H. Beck,  

2005. 399 s. ISBN 80-7179-918-1 
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2.3.2 Poplatkové právní prvky 

 Mezi základní poplatkové právní prvky patří: 

Předmětem (objektem) MP je souhrn skutečností, na které právní předpis váţe platební 

povinnost. Např. vyuţitá lůţka, vybrané vstupné, uţívání veřejného prostranství, povolení 

k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.  

Subjektem poplatku je osoba povinná plnit platební povinnost. Ve smyslu zákona o správě 

daní a poplatků je poplatníkem osoba, jejíţ příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo 

podrobeny poplatku. Plátcem se rozumí osoba, která pod svou vlastní majetkovou 

odpovědností odvádí správci poplatku poplatek vybraný od poplatníků nebo poplatníkům 

sraţený. Plátce za poplatek ručí. Poplatníkem i plátcem můţe být jak fyzická ta i právnická 

osoba.  

Základ poplatku je u jednotlivých MP stanoven různě podle jejich charakteru a předmětu 

zpoplatnění. 

Sazba poplatku je u MP stanovena zpravidla horní hranicí finanční částky, výjimku tvoří 

poplatek ze vstupného, u kterého je sazba stanovena procentem, poplatek za provozovaný 

výherní hrací přístroj který má stanovenou i dolní hranici sazby a poplatek za zhodnocení 

stavebního pozemku moţností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 

Splatnost poplatku je termín, do kterého právní předpis ukládá poplatníkovi splnění 

platební povinnosti. U MP musí být tento termín upraven v obecně závazné vyhlášce. 

Zaplacením příslušné finanční částky, nastává zánik platební povinnosti. Platební 

povinnost vyplývající z MP je v konkrétních případech modifikována podle dalších 

právních skutečností. Platební povinnost můţe zanikat i jinými způsoby, jako  

např. zánikem povinného subjektu nebo osvobozením od poplatku, prominutím poplatku
.8  

 

2.4 Jednotlivé poplatky podle ZMP 

 S účinností od 1. ledna 1991 ZMP umoţňuje zavedení MP taxativně určených. Jiné 

místní poplatky neţ tímto zákonem vymezené není moţné vybírat. 

 

 

 

                                                 
8
  JIRÁSKOVÁ Z. ; ŠNEBERKOVÁ A. . Místní poplatky v praxi  - 3. doplněné a aktualizované vydání, 

Praha, březen 2004, 156 s. ISBN 80-7273-099-1 
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Dle původního zákona, který byl schválen 13. 12. 1990 byl moţné stanovit tyto poplatky: 

 místní poplatek ze psů, 

 místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

 místní poplatek za uţívání veřejného prostranství, 

 místní poplatek z reklamního zařízení, 

 místní poplatek ze vstupného, 

 místní poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízeních, 

 místní dislokační poplatek, 

 místní poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků, 

 místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst  

 a částí měst. 

      Během času docházelo v zákoně k novelám a s tím souvisí i rušení některých 

poplatků. V tabulce č. 2.4 jsou vyjmenovány zrušené poplatky, účinnost zrušení a zákon, 

který daný poplatek rušil. 

 

Tabulka č. 2.4 Zrušené poplatky 

Zrušený poplatek Účinnost 

zrušení 

Zákon 

Místní dislokační poplatek 1. 1. 1993 

č. 338/1992 Sb., České 

národní rady o dani z 

nemovitosti 

Místní poplatek z reklamního zařízení 1. 7. 1994 č. 48/1998 Sb. 

Místní poplatek z prodeje alkoholických 

nápojů a tabákových výrobků 
1. 7. 1994 č. 48/1998 Sb. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Novely ZMP nepřinášely pouze rušení poplatků, ale také vznik nových a současně 

platných poplatků. Tabulka č. 2.5 ukazuje nově vzniklé poplatky s danou účinností  

a stanovujícím zákonem. 
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Tabulka č. 2.5 Nově stanovené a současně platné poplatky 

Nově vzniklý poplatek Účinnost zavedení Zákon 

Místní poplatek za zhodnocení 

stavebního pozemku možností jeho 

připojení na stavbu vodovodu nebo 

kanalizace 

1. 1. 2002 č. 274/2001 Sb. 

Místní poplatek za provozovaný 

výherní hrací přístroj 
1. 1. 1998 č. 305/1997 

Místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

1. 1. 2002 č.185/2001 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.4.1 Poplatek ze psů 

 Místní poplatek ze psů je příkladem poplatků, který plní nejen funkci rozpočtovou,  

ale i funkci regulační. Tato regulace je navázaná na moţnost obce limitovat počet 

chovaných psů a to především pomocí sazby poplatků. Smyslem poplatku není a ani nemá 

být upevnění obecního rozpočtu, hlavní význam je ve sniţování či srovnávání negativních 

důsledků spojených s chovem psů.  

 Ve vyhlášce o MP obec nemůţe řešit záleţitosti související s porušováním veřejného 

pořádku, jako například zákaz volného pobíhání psů nebo jejich vstup na veřejnou zeleň  

a do parků nebo povinnost nosit náhubek. Jedná se o skutečnosti, které nesouvisí 
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s poplatkovým řízením a jejich řešení je nutné provést obecně závaznou vyhláškou  

o veřejném pořádku.
9
 

 Poplatníkem je drţitel psa, kterým můţe být fyzická nebo právnická osoba, která psa 

vlastní, ale i osoba, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. 

Poplatkovou povinnost bude mít tedy v praxi osoba, která se o psa stará a zajišťuje péči 

spojenou s jeho ţivotem. Pro vyměření poplatku ze psů a určení místní příslušnosti není 

předmětné, kde je pes chován, ale kde má drţitel psa trvalý pobyt nebo sídlo.  Poplatkovou 

povinnost nemají cizinci s přechodným pobytem na území České republiky bez ohledu  

na to, jestli se jedná o přechodný pobyt krátkodobý nebo déletrvající. 

 Předmětem poplatku je pes starší tří měsíců, a to od počátku kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém pes tento věk dovršil. Věk psa lze najít v rodokmenu  

a podle poplatníkem splněné ohlašovací povinnosti. 

 Poplatku nepodléhají psi uplatnění k doprovodu nebo k ochraně osob nevidomých, 

bezmocných a osob s těţkým zdravotním postiţením. Podle ZMP se toto vyjmutí týká  

3 druhů bezmocnosti (částečná, převáţná, úplná) a vymezuje i osoby s těţkým zdravotním 

postiţením, kterým je přiznán III. stupeň mimořádných výhod dle zákona o sociálním 

zabezpečení.  ZMP určuje osvobození od poplatku také osobám, které realizují výcvik psů 

určených k doprovodu osob tělesně postiţených. Osvobozeny jsou také osoby, které 

provozují útulek pro opuštěné psy za podmínky, ţe útulek byl dle zákona č. 166/1999 Sb., 

o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, zřízen obcí a to jako orgán státní správy. 

Dále osvobození patří také osobám, kterým zvláštní právní předpis určuje povinnost drţení 

a pouţívání psa. Obec musí dodrţet osvobození stanovené ZMP, v její pravomoci  

je přiznávat v obecně závazné vyhlášce další osvobození od placení poplatku.  

 Sazbu poplatku můţe obec stanovit za jednoho psa do maximální výše 1500 Kč 

ročně. U kaţdého dalšího psa, kterého vlastní stejný majitel, můţe obec zvýšit maximální 

výši sazby aţ o 50 % tedy na 2250 Kč. Tuto zvýšenou sazbu za druhého a dalšího psa není 

moţné spojovat s počtem psů, který se nachází v jedné domácnosti, ale na zákonem 

vymezenou osobu poplatníka, který je drţitelem. Jestliţe je drţení psa kratší dobu neţ 

jeden kalendářní rok, poplatník zaplatí poplatek v poměrné části. Sazba poplatku  

je podstatnou náleţitostí obecně závazné vyhlášky a musí být vyjádřena finanční částkou. 

 Výjimečná úprava sazby poplatku za psa je platná pro poţivatele starobního, 

invalidního, vdovského/vdoveckého, sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem 

                                                 
9
 JIRÁSKOVÁ Z.; ŠNEBERKOVÁ A. . Místní poplatky v praxi  - 3. doplněné a aktualizované vydání, 

Praha, březen 2004, 156 s. ISBN 80-7273-099-1 
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příjmů. Poplatek v tomto případě můţe činit maximálně 200 Kč u druhého a dalšího psa 

pak aţ 300 Kč za kalendářní rok. 

 Poplatek se hradí obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla poplatníka.  

 

2.4.2 Poplatek za lázeňská nebo rekreační pobyt 

 Obce se soustředěným turistickým ruchem
10

 mají zřejmě vyšší náklady na udrţování 

 a vylepšování rekreačních zařízení a sluţeb, které jsou určené pro návštěvníky. V tomto 

případě MP plní fiskální funkci. Pro zavedení tohoto poplatku není nutné zvláštní 

rozhodnutí, které by obec zařazovalo do kategorie obcí, které jsou místem soustředěného 

turistického ruchu. Obec sama rozhodne zavedením tohoto poplatku a to obecně závaznou 

vyhláškou. Jednou z kritérií pro jeho zavedení je, ţe v daném místě existují léčebná nebo 

rekreační zařízení, kde se návštěvníci rekreují nebo léčí za úplatu na dohodnutou dobu 

nebo na dobu vyplývající z účtu ubytování. 
11

 

 Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá v lázeňském místě 

nebo v místě soustředěného turistického ruchu a za účelem léčení nebo rekreace, pokud 

neprokáţe jiný důvod svého pobytu. Poplatníkem je osoba ubytovaná. 

 Předmětem poplatku je přechodný pobyt na území obce za účelem rekreace nebo 

léčení za úplatu.  

 Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba,  

jeţ přechodný pobyt poskytla. Tato osoba ručí za poplatek.  

Podobně jako u poplatku ze psa jsou ze sociálních důvodů od poplatku za lázeňský 

nebo rekreační pobyt ze zákona osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné, osoby s těţkým 

zdravotním postiţením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zákona  

o sociálním zabezpečení a jejich průvodci. Dále pak poplatek neplatí osoby mladší 18 let  

a starší 70 let, osoby, kterým náleţejí přídavky na děti, vojáci v základní a civilní sluţby.   

 Sazba poplatku činí aţ 15 Kč za osobu a za kaţdý i započatý den pobytu, není-li 

tento dnem příchodu. Obec můţe stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální 

částkou. Obec rozhodne, zda bude poplatek vybírán v obci po celý kalendářní rok  

                                                 
10

 Soustředěný turistický ruch – dle Ministerstva pro místní rozvoje je třeba za místo soustředěného 

turistického ruchu nebo také středisko cestovního ruchu povaţovat sídelní útvar, jehoţ hlavním funkčním 

vyuţitím a ekonomickým přínosem je právě cestovní ruch. Jde o lokalitu, jeţ nabízí relativně komplexní 

infrastrukturu cestovního ruchu, která návštěvníkovi umoţňuje realizaci variantních kombinací jeho forem.  
11

 PELC, Vladimír. Místní poplatky – úplné znění zákona o místních poplatcích s vysvětlivkami. 3. 

aktualizované vydání podle stavu k 1. 1. 2008, Praha: Linde, 2008. 303 s. ISBN 978-80-7201-691-4 
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nebo pouze v tzv. sezóně nebo bude placen paušálně anebo za skutečné dny pobytu. Obec 

si musí zvolit způsob zpoplatnění, který odpovídá situaci v obci. 

 

2.4.3 Poplatek za užívání veřejného prostranství 

 Zavedení tohoto MP sleduje vedle rozpočtového zvláště regulační význam. 

Zpoplatňuje takové uţívání veřejného prostranství
12

 omezující uţití ostatními subjekty. 

Pouţívání veřejného prostranství můţe být dvojí: 

 Obecné – nevyţaduje ţádné rozhodnutí správního orgánu, okruh uţivatelů 

je neomezený a je výlučně bezplatné. 

 Zvláštní – je vázáno na povolení na základě správního rozhodnutí,  

je úplatné. 

 Poplatek se vybírá na zvláštní uţívání veřejného prostranství, za které povaţujeme 

provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení slouţících  

pro poskytování prodeje a sluţeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, 

zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení 

trvalého parkovacího místa a uţívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní 

akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 

 Poplatníky jsou fyzické nebo právnické osoby, které uţívají veřejné prostranství 

některým ze způsobu zvláštního uţití. Poplatek je vybírán za celou dobu, kdy je veřejné 

prostranství uţíváno tzn. ode dne, kdy se začalo veřejné prostranství skutečně uţívat  

aţ do dne, kdy uţívání skončilo (např. odstranění zařízení, odstranění lešení, zaházení 

výkopu apod.) 

 Zákon od poplatku osvobozuje osoby, které na veřejném prostranství pořádají 

charitativní a veřejně prospěšné akce. Poplatkové povinnosti za vyhrazení trvalého 

parkovacího místa jsou zbaveny osoby zdravotně postiţené podle zákona o sociálním 

zabezpečení.  

 ZPM určuje horní hranici sazby, která činí 10 Kč za kaţdý i započatý m
2 

uţívaného 

veřejného prostranství a kaţdý i započatý den. Za uţívání veřejného prostranství 

k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí můţe obec 

zvýšit sazbu aţ na její desetinásobek. Tato zvýšená sazba musí být v obecně závazné 

vyhlášce určena konkrétní částkou s přiřazením k danému zvláštnímu způsobu uţívání 

                                                 
12

 Veřejné prostranství jsou definována v § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění jako: „ 

všechna náměstí, ulice, trţiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné kaţdému bez 

omezení, tedy slouţící obecnému uţívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ 
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veřejného prostranství. Obec můţe stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální 

částkou. 

  

2.4.4 Poplatek ze vstupného 

 I tento MP ze vstupného má mimo svého podstatného fiskálního významu také účel 

regulační. Obec můţe dle svého zájmu ovlivnit organizaci a realizaci různých druhů akcí  

a to tím, ţe stanoví pro odlišné druhy akcí jinou výši poplatku. Můţe se také stát, ţe obec 

některé subjekty nebo aktivity nezpoplatní.  

 Poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, 

sníţeného o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsaţena.  Předmětem poplatku 

je vybrané vstupné
13

, a to bez zřetele na sloţení ceny vstupenky.  

 Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. Poplatková 

povinnost je nepřenosná. 

 Od poplatku jsou ze zákona osvobozeny akce, jejichţ celý výtěţek je určen  

na charitativní a veřejně prospěšné účely.   

 Základem pro výpočet poplatku ze vstupného je vybrané vstupné sníţené o částku 

daně z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsaţena.  Pouze u tohoto poplatku  

je sazba upravena procentuální částkou a činí aţ 20 % z úhrnné částky vybraného bez daně 

z přidané hodnoty. Obec má právo stanovit výši poplatku i paušální částkou a to po dohodě 

s poplatníkem. Paušální částku není moţné stanovovat ad hoc pro konkrétní individuální 

případ. V obecně závazné vyhlášce musí být sazba přesně vymezena. Pokud by k těmto 

krokům nedošlo, docházelo by k rozporům s § 14 ZMP. Tímto postupem je omezen 

prostor pro případný diskriminační přístup k jednotlivým poplatkům. V obecně závazné 

vyhlášce musí obec vymezit sazbu paušálu a na dohodě s poplatníkem je pouze  

to, zda se aplikuje procentní nebo nominální sazba poplatku. 
14

 

 

2.4.5 Poplatek z ubytovací kapacity 

 Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá stejně jako poplatek za lázeňský nebo 

rekreační pobyt, v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu,  

                                                 
13

  Vstupným se pro účely ZMP rozumí peněţitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, ţe se jí můţe 

zúčastnit.  
14

 ÚSTAVNÍ SOUD ČR: Zrušení právního předpisu-ministr vnitra. Nález Pl. ÚS 24/06 [online] 10.10.2006 

[cit. 24. 8. 2010]. Dostupné z: http://www.judikatura.cz/cgi-bin/jus/aspi_lit_4?WVCNC+2716+jus-1 
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a to z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.  

1. ledna 2010 proběhla novela ZMP, podle které je moţné vybírat poplatek z ubytovací 

kapacity v obcích a městech bez ohledu, zda obec splňuje podmínku lázeňského místa 

nebo místa soustředěného turistického ruchu. Tento poplatek můţeme chápat jako určitý 

druh příspěvku poplatníka na zvýšené náklady obce, které jsou spjaté s pořizováním  

a údrţbou obsluţných zařízení a infrastruktury obce vyuţívaných také ubytovanými  

za úplatu.  

 Rozdíl mezi poplatkem za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatkem z ubytovací 

kapacity je v osobě poplatníka. Touto osobou je u poplatku z ubytovací kapacity fyzická 

nebo právnická osoba, která přechodně ubytování poskytla. Jednotným znakem obou 

poplatků je povinnost ukládána ubytovateli vést evidenční knihu, zde s výjimkou uvádění 

účelu ubytování, který není pro poplatek z ubytovací kapacity podstatný.  

 Ubytovací kapacita, která nepodléhá zpoplatnění ze zákona: 

 ubytovací kapacita v zařízení slouţícím pro přechodné ubytování studentů a ţáků, 

např. internáty, koleje, školy v přírodě i letní rekreační tábory, 

 ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou 

uţívána jako hotelová zařízení, 

 ubytovací kapacita v zařízeních slouţících sociálním nebo charitativním účelům. 

 Sazba poplatku je stanovena částkou aţ do výše 6 Kč za kaţdé vyuţité lůţku a den. 

Zpoplatnění se tedy vztahuje pouze na lůţka, která jsou vyuţita. 

 I pro tento poplatek stanovuje ZMP povinnost ubytovateli vést evidenční knihu. Z této 

povinnosti obec neuděluje ţádnou výjimku. V evidenční knize se nezaznamenávají údaje  

o účelu ubytování. Evidenční knihy jsou podstatným a dokonce i jediným podkladem  

pro kontrolu poplatkové povinnosti včetně následujícího řízení o poplatku.   

 

2.4.6 Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a 

částí měst 

 Prostředkem pro ochranu vymezeného území a omezení pohybu motorových vozidel 

v dané lokalitě, můţe být tento MP. Z toho je zjevné, ţe poplatek plní funkci regulační. 

Velmi podstatnou věcí je vymezení vybraných míst o obecně závazné vyhlášky, které  

se vztahují k výběru poplatku. Cílem tohoto poplatku je nejen omezit pohyb motorových 

vozidel v určité lokalitě, ale také zklidnit historické části měst a zlepšit ţivotní podmínky 

ve vybraných místech.  
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 Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu 

s motorovým vozidlem do těchto vybraných míst. Poplatek za vjezd se vybírá za vydání 

povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd 

zakázán příslušnou dopravní značkou.  

 Poplatek neplatí fyzické osoby, jeţ mají trvalý pobyt nebo vlastníci nemovitosti  

ve vybraném místě, osoby jim blízké, manţelé těchto osob a jejich děti. Dále jsou 

z poplatkové povinnosti vyjmuty osoby, které ve vybraném místě uţívají nemovitost  

ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou drţiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.  

 Sazba poplatku činí aţ 20 Kč za den. Obec můţe po dohodě s poplatníkem stanovit 

také paušální částku.  

 ZMP nevysvětluje pojem „vybraná místa“. Vybrané místo lze označit jako jakoukoliv 

část obce v jejím územním obvodu. Proto, aby mohl být poplatek zaveden a vybírán, musí 

být splněny podmínky, které stanovuje zákon. Zejména jde o umístění dopravní značky, 

která upozorňuje, ţe vjezd je moţný pouze po zaplacení předmětného poplatku.  

 

2.4.7 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 

MP za provozovaný výherní hrací přístroj můţe do místního rozpočtu přinášet nemalé 

finanční částky, avšak otázkou zůstávají negativní stránky spojené s výherními hracími 

přístroji. Obec se tedy musí vţdy rozhodnout, zda upřednostní fiskální hledisko nebo  

se vydá směrem, který minimalizuje škodlivé společenské následky.  

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 

dává moţnost obcím řídit provozování výherních hracích přístrojů
15

. 

Předmětem poplatku je kaţdý povolený a provozovaný hrací přístroj. Především musí 

jít o výherní hrací stroj, na který bylo vydáno povolení příslušným správním orgánem. 

Přístroj je umístěn na přesně stanovené adrese a určeném místě umístění. Hrací přístroj  

je uveden do provozní situace. Toto uvedení je zahájení činnosti přístroje potvrzené 

protokolem.  Osvobození od tohoto poplatku ZMP nestanovuje. Po vyhovění všech kritérii 

povolení, umístění a zahájení provozu je hrací přístroj zpoplatněn MP. Toto zpoplatnění  

je platné aţ do doby ukončení jeho provozu. Pro výběr daného poplatku není důleţité,  

                                                 
15

 § 17 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách definuje výherní hrací přístroj takto: „ 

kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro 

jednoho hráče. U výherního hracího přístroje s programovým vybavením umoţňujícím současnou hru na více 

hracích místech více hráčům je kaţdé takové hrací místo rovněţ povaţováno za samostatný výherní hrací 

přístroj.“ 
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ţe přístroj není pro hru vyuţíván, není funkční apod. K ukončení provozu hracího přístroje 

dochází v těchto případech: 

 po uplynutí doby, která byla stanovená ve správním povolení, 

 faktickým ukončením provozu na určené adrese, 

 v případě změny stálého umístění hracího přístroje a to v rámci obvodu obce,  

 jestliţe dojde k výměně hracího přístroje za identický model v důsledku 

prokázaného zničení poţárem nebo jinou ţivelnou pohromou, 

 v případě změny stálého umístění hracího přístroje a to mimo rámec obvodu obce. 

Mezi orgány, které mají oprávnění vydávat povolení k provozování výherních hracích 

přístrojů, patří
16

: 

 obecní úřad pro svůj územní celek,  

 příslušný krajský úřad, je-li přístroj provozován obcí,  

 ministerstvo financí, je-li přístroj provozován na cizí měnu. 

Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje. Provozovatelem hracích 

přístrojů můţe být ve smyslu zákona o loteriích a jiných podobných hrách fyzická osoba 

nebo právnická osoba se sídlem v České republice. Provozovatelem tedy nemůţe být 

právnická osoba se sídlem v zahraničí nebo fyzická osoba. Povolení, které je vydáno 

k provozování výherního hracího stroje je nepřenosné.  

Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje. Provozovatelem hracích 

přístrojů můţe být ve smyslu zákona o loteriích a jiných podobných hrách fyzická osoba 

nebo právnická osoba se sídlem v České republice.  

Sazby poplatku za kaţdý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí od 1.000 Kč do 5.000 

Kč. Obec můţe stanovit výši poplatku různě například podle stupně atraktivity míst 

umístění výherního hracího přístroje. Výměra poplatku nezávisí na skutečném provozu 

výherního hracího stroje, nebere se ohled ani na otevírací dobu provozovny, poruchovost 

atd. Jde o poplatek paušální za vymezené časové období.  

 

2.4.8 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Obec je ze zákona pokládána za původce komunálního odpadu
17

, a proto má tento 

poplatek především rozpočtový význam. Zákon o odpadech ukládá původcům odpadu 

                                                 
16

Zákon č. 202/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  §18 
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soubor povinností, například zabezpečit odpady před neţádoucím znehodnocením, 

odcizením, únikem, shromaţďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 

platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně.  

ZMP vymezuje dvě skupiny osob povinných platit tento poplatek. Poplatníkem je: 

1. kaţdá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, a to bez ohledu na její věk 

2. fyzická osoba vlastnící stavbu určenou nebo slouţící k individuální rekreaci  

za předpokladu, ţe v uvedené stavbě není k trvalému pobytu hlášena ţádná fyzická 

osoba. 

 Při zavedení poplatku obec nemůţe stanovit povinnost poplatek platit pouze jedné 

skupině. Důvodem je, ţe okruh poplatníků určuje zákon, který obce nemůţe měnit. 

Poplatek je „místní daň“, a proto zde platí zásada oficiality. Obec však, můţe na základě 

ustanovení  

§ 14 odst. 2 ZMP stanovit v obecně závazné vyhlášce úlevy a osvobození od poplatků.  

Sazba poplatku je tvořena ze dvou částek: 

 částka, jejíţ horní zákonnou hranicí je aţ 250 Kč za povinnou osobu  

a kalendářní rok, 

 částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku  

na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu aţ 250 Kč za povinnou 

osobu a kalendářní rok.  

První část sazby je v pravomoci zastupitelstva obce. Projevuje se v ní vůle obce přispívat 

na provoz systému nakládání s komunálním odpadem z vlastních prostředků. Druhá část 

sazby se odvozuje ze skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 

předchozího kalendářního roku, a to konkrétně rozúčtováním na jednoho poplatníka.  

 

2.4.9 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení na 

stavbu vodovodu nebo kanalizace 

 Účelem tohoto MP je získání části nákladů, které vznikly obci v souvislosti 

s investicemi na vybudování infrastruktury tj. na vybudování vodovodu a kanalizace 

v obci. Tento poplatek má tedy fiskální účel. Předmětem zpoplatnění je zvýšená hodnota 

stavebního pozemku. K tomuto zvýšení dochází v okamţiku, kdy vzniká moţnost připojení 

na obcí vybudovanou kanalizaci či vodovod.  U poplatkové povinnosti je potřeba uvést,  

ţe dochází ke zpoplatnění pouze při první moţností napojení na stavbu vodovodu nebo 

                                                                                                                                                    
17

 Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob.  
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kanalizace bez ohledu na další etapy výstavby celého díla. Jestliţe v obci jiţ existuje 

vodovod nebo kanalizace a obec tyto stavby opět buduje z důvodu havarijního stavu, 

nefunkčnosti, nejde o první moţnost napojení se na danou infrastrukturu. Za „moţnost 

napojení“ se povaţuje bezprostřední napojení z vodovodního nebo kanalizačního řádu  

na sousední stavební parcelu.
18

 Především se jedná o napojení na vodovod či kanalizaci 

z veřejného prostranství.  

 Poplatníkem je vlastník stavebního pozemku zhodnoceného moţností připojení  

na obcí vybudovanou stavbu vodovodu či kanalizace. Vlastníkem pozemku je fyzická nebo 

právnická osoba, která je jako vlastník zapsaná v katastru nemovitostí. Ke zpoplatnění 

dochází pouze při prvním napojení se na stavbu vodovodu a kanalizace bez ohledu na další 

řešení výstavby.  

 Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez moţnosti 

připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního 

pozemku s touto moţností. Sazba je stanovena obecně závaznou vyhláškou a to konkrétně 

za 1 m
2
. Není zde moţný paušální poplatek. Při stanovení ceny pozemku se vychází 

z vyhlášky č. 279/1997 Sb. Tato vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přiráţky a sráţky 

k cenám a určí způsob oceňování věcí, práv, dalších majetkových hodnot a sluţeb. 

 

2.5 Řízení o poplatcích 

 Při definici pojmu správy místních poplatků je moţné vycházet z nejširšího pojmu 

správy daní – veškeré činnosti správce daně na tomto úseku. U MP lze hovořit o právu 

činit veškerá opatření, jeţ jsou nutná k správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění 

poplatkových povinností. Především se jedná o právo: 

 hledání poplatkových subjektů,  

 poplatky vyměřit, vybrat, vyúčtovat, 

 poplatky vymáhat nebo kontrolovat. 

 Samotnou správu MP vykonává podle ZMP obec prostřednictvím svého obecního 

úřadu. Působnost obecního úřadu je stanovená výkonem přenesené působnosti. Jestliţe 

nestanoví ZMP jinak, aplikuje se na výkon přenesené působnosti daňový řád. Řízení  

o místních poplatcích povaţujeme za řízení daňové. Daňové řízení upravuje obecný 

                                                 
18

 JIRÁSKOVÁ Z.; ŠNEBERKOVÁ A.. Místní poplatky v praxi  - 3. doplněné a aktualizované vydání, 

Praha, březen 2004, 156 s. ISBN 80-7273-099-1 
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procesní předpis, jímţ je zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

2.5.1 Zásady poplatkového řízení 

 V řízeních týkajících se poplatků se uplatňují základní zásady daňového řízení. 

Zásady lze chápat jako obecná pravidla, na nich závisí celý princip řízení o MP. Tyto 

pravidla upravují chování správce poplatku, ale také poplatkových subjektů a třetích osob 

v průběhu poplatkového jednání, jehoţ výstupem je individuální správní akt. V případě,  

ţe dojde k porušení některé ze zásad dojde k chybě v řízení. Z tohoto důvodu je potřebné 

dodrţovat soulad jednotlivých ustanovení zákona o správě daní a poplatků s těmito 

základními zásadami.  

 Zásada zákonnosti má naprostou platnost pro celé řízení a zavazuje veřejnou moc 

konat pouze to, co jí zákon povoluje. Povinností správce poplatku je chránit zájmy státu  

a dbát na práva a právem chráněné zájmy poplatkových subjektů a třetích osob.  

 Zásada součinnosti ukládá právo poplatkového subjektu úzce spolupracovat  

se správcem poplatku a správci poplatku ukládá povinnost spolupracovat a také tuto 

spolupráci zajistit. Tato zásada se v poplatkovém řízení pouţívá pomocí institutů jako např. 

poplatková kontrola. Před stanovením MP platebním výměrem musí vţdy dojít k výzvě 

správce poplatku.  

 Zásada přiměřenosti musí být také dodrţovaná ze strany správce poplatku. Je nutné, 

aby volil takové nástroje, které pomáhají splnit cíle poplatkového řízení, ale nemají 

negativní vliv na daňové subjekty.  

 Zásada hospodárnosti a rychlosti daňového řízení si ţádá od správce poplatku 

rychlé dosaţení cíle řízení, aniţ by zatěţoval poplatníka.  

 Zásada volného hodnocení důkazů je vyuţitá při rozhodovací činnosti správce 

poplatku, který posuzuje závaţnost a pouţitelnost důkazů.  

 Zásada mlčenlivosti a zásada neveřejnosti vznikly především pro ochranu 

poplatníka, který musí informovat správce poplatku o své majetkové a osobní situaci. Tato 

zásada se vztahuje nejen na správce poplatku, ale také na všechny účastníky poplatkového 

řízení.  

 Zásada oficiality určuje povinnost správce poplatku při vzniku poplatkové 

pohledávky zahájit řízení a určit jeho předmět. U MP to znamená, ţe po zavedení poplatku 

obecně závaznou vyhláškou uţ obec nemůţe rozhodovat o výběru či nevýběru poplatku. 
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 Zásada neformálnosti určuje, ţe se vţdy bere v úvahu faktický stav, ne formální 

označení.  

 Zásada rovnosti všech daňových subjektů představuje rovné postavení 

poplatkových subjektů při jednání se správcem poplatku.  

 Mezi další zásady tzv. doplňkové, které musí být v rámci poplatkového řízení 

respektovány, patří např.: 

 Zásada úředního jazyka – před správcem daně se jedná v jazyce českém nebo 

slovenském.  

 Zákaz přenosu daňové povinnosti  - dohodou, která je uzavřená s předpokladem,  

ţe daňovou povinnost ponese místo daňového subjektu zcela nebo částečně jiná 

osoba.  

 

2.5.2 Fáze poplatkového řízení 

 Poplatkové řízení má několik fází: 

1. přípravné řízení, 

2. vyměřovací řízení, 

3. vymáhací řízení. 

 Přípravné řízení je především charakterizováno evidencí poplatkových subjektů  

na základě ohlašovací povinnosti a vyhledávací činnost. Jako příklad institutu typického 

pro vyhledávací činnost je místní šetření. Pouţívá se nejčastěji u MP za uţívání veřejného 

prostranství a MP za provozovaný výherní hrací stroj.  

 Pro vymezení a výběr MP je podstatné vydání obecně závazné vyhlášky o místních 

poplatcích. Podle § 11 ZMP má poplatník povinnost podle konkrétní sazby poplatku 

z obecně závazné vyhlášky vypočítat částku poplatku a v termínu splatnosti tuto částku 

zaplatit. Aţ po té, co není tato povinnost splněna, vydává obec platební výměr. Výše 

poplatku se můţe navýšit aţ trojnásobně a to z důvodu nedodrţení data splatnosti.   

 Platební výměr musí splňovat stanovené základní náleţitosti rozhodnutí. Veškeré 

náleţitosti určuje zákon o správě daní a poplatků a to konkrétně v §32. Od 1. 1. 2010 musí 

nově platební výměr obsahovat ustanovení týkající se odůvodnění rozhodnutí. V tomto 

odůvodnění správce stručně a jednoduše vypíše důvody, které vedly k vydání rozhodnutí  

a zdali bylo rozhodnutí vydáno na základě dokazování. Správce poplatku také uvádí, které 

skutečnosti jsou prokázané, a které důkazy pouţil a jak věc posoudil po právní stránce. 

Nová právní úprava má posílit právní jistotu daňového subjektu.  
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 V § 12 ZMP stanovuje pro vydání platebního výměru prekluzívní lhůty. Po jejich 

uplynutí zaniká právo na vyměření nebo doměření poplatku. Od prekluzívní lhůty je nutné 

odlišit promlčecí lhůtu, která se pouţívá pouze tehdy, kdyţ poplatník námitku promlčení 

uplatní. Obecná promlčecí lhůta je šestiletá. 
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3 Poplatek z ubytovací kapacity v praxi obce Ostravice 

 V této části diplomové práce bude vymezen základní profil obce Ostravice, bude 

popsán proces výběru MP z ubytovací kapacity.  Na datech bude naznačen vývoj výše 

vybrané částky místního poplatku z ubytovací kapacity a budou porovnány sazby místního 

poplatku z ubytovací kapacity obce Ostravice a okolních obcí.  

 

3.1 Obec Ostravice  

 Podhorská obec Ostravice se nachází v samotném centru rekreační oblasti Beskyd  

a to 15,5 km jihovýchodně od okresního města Frýdek-Místek a náleţí  

pod Moravskoslezský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Frýdlant  

nad Ostravicí. Dle regionálního turistického členění patří do oblasti Beskydy - Valašsko. 

Úředně ţije v katastru této středně velké obce zhruba 2300 obyvatel. Obec je vzdálená 

přibliţně 12 km od slovenských hranic. Ostravice sousedí na jihu a jihovýchodně s obcí 

Staré Hamry, na západě s Čeladnou a Pstruţím. Na severu sousedí s obcemi Novou Vsí  

a Malenovice. Na východě pak s obcí Krásnou.  

 Obec Ostravice se nachází v průměrné výšce 415 metrů nad mořem. První zmínku  

o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1676. Celková katastrální plocha obce 

je 2899 ha, z toho orná půda zabírá pouze pět procent. Více neţ polovina výměry obce  

je porostlá lesem. Menší část plochy obce zabírají také louky (méně neţ jednu třetinu). 

 Do občanské vybavenosti obce je řazená základní škola vyššího stupně a mateřská 

škola. Pro vyuţití volného času je v obci k dispozici koupaliště, sportovní hřiště a další 

sportoviště. Obec má také knihovnu, kostel a hřbitov. V obci lze najít také praktické lékaře 

a zubaře. Kromě toho je zde umístěn i ústav sociální péče a domov s pečovatelskou 

sluţbou.  
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3.2 Ekonomické, demografické, přírodní a dopravní charakteristiky Ostravice 

 Slovo ekonomická krize je v dnešní době slovem, které je skloňováno v kaţdém 

pádě. Světová ekonomická krize se rozšířila i do České republiky a její následky můţeme 

sledovat také v rostoucí míře nezaměstnanosti, která se týká i obce Ostravice. Míra 

nezaměstnanosti má jiţ od roku 2005 obdobný vývojový trend. Tento trend je zobrazen 

v grafu č. 3.2. 

 

 

Graf č. 3.2 Vývoj nezaměstnanosti obce Ostravice 2005-2010 

 
Zdroj: www.mpsv.cz, vlastní zpracování 

 

 

 V lednu roku 2011 byla nezaměstnanost v Ostravici 12,7 %, v únoru pak 12 %. 

Nezaměstnanost vzrostla oproti roku 2010. V předchozích letech byla v obci Ostravici 

míra nezaměstnanosti vysoká. V obci je obrovský nedostatek volných pracovních míst  

na dosaţitelné uchazeče.  

 Demografickému prostředí nejvíce odpovídá velikost a struktura populace. V obci 

Ostravici počet obyvatel od roku 2002 roste. Výjimkou byl rok 2005, kde počet obyvatel 

klesl cca o 107 a to z důvodu stěhování. Tento rostoucí trend počtu obyvatel je dán 

rostoucím počtem přistěhovalých, přirozený přírůstek je v Ostravici záporný. Graf č. 3.3 

ukazuje vývoj počtu obyvatel od roku 1991 do roku 2009. 

 

 

 

 

http://www.mpsv.cz/


 26 

 

Graf č. 3.3 Vývoj počtu obyvatel v obci Ostravice v letech 1991 – 2009 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (http://vdb.czso.cz ) 

 

 

 Od roku 2005 zaznamenává Ostravice růst počtu dětí ve věku 0 – 14 let a obyvatel 

starších 65 let. Z rozloţení obyvatelstva obce dle tabulky č. 3.2 lze usoudit, ţe v obci ţije 

více muţů neţ ţen, rozdíl je však minimální 

 

Tabulka č. 3.2 Demografická struktura obyvatel obce Ostravice v letech 2000-2009 

Rok 
Počet obyvatel k 

31.12. 

v tom podle pohlaví v tom ve věku 

muži ženy 0-14 let 15-64 let 65 a více let 

2000 2390 1256 1134 369 1660 361 

2001 2286 1182 1104 349 1579 358 

2002 2305 1184 1121 325 1613 367 

2003 2324 1200 1124 319 1640 365 

2004 2330 1214 116 316 1652 362 

2005 2223 1123 1100 297 1567 359 

2006 2248 1142 1106 307 1573 368 

2007 2290 1166 1124 322 1593 375 

2008 2313 1189 1124 322 1611 380 

2009 2328 1196 1132 327 1617 384 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (http://vdb.czso.cz ) 

 

Z globálního hlediska s ohledem na budoucí vývoj a zaměření na cílové skupiny  

se bude věkové sloţení obyvatel vyrovnávat – bude klesat počet dětí a ekonomicky 

aktivních obyvatel a bude růst počet obyvatel v důchodovém věku. 
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Ostravice se nachází v blízkosti hranic se Slovenskou republikou. Spojení  

se Slovenskou republikou je moţné přes dva hraniční přechody – Bílá, Bumbálka. Obec  

je velmi dobře dostupná z hlavní komunikace I/56. Obec Ostravice je dostupná také skrze 

ţeleznici – jsou zde 2 vlakové zastávky, vlak zde také končí. Předmětné území je velmi 

dobře strategicky umístěno. Jeho velkou předností je snadná dostupnost všemi dopravními 

prostředky a konkurenční výhodou velmi dobrý dojezd v krátkém čase z/na letiště Mošnov. 

Území Ostravice je součástí CHKO Beskydy. CHKO Beskydy je svou rozlohou 

největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Důvodem vyhlášení CHKO 

Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní horské pralesovité 

porosty s výskytem vzácných karpatských ţivočichů a rostlin, druhově pestrá luční 

společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněţ mimořádná 

estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým souţitím 

člověka s přírodou v tomto území.
19

 

Umístění území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy je silnou konkurenční výhodou  

a také největším lákadlem pro turisty. 

 

3.3 Poplatek z ubytovací kapacity obce Ostravice 

Obec Ostravice vybírá poplatek z ubytovací kapacity na základě obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2010 o místních poplatcích. V minulosti byl tento místní poplatek také 

stanovován v obecně závazných vyhláškách č. 3/2003 a č. 2/1996 o místních poplatcích.  

Nejvyšší moţnou sazbou je dle § 7 ZMP  6 Kč za kaţdé lůţko a den. Od roku 1996 

byla sazba obecně závaznou vyhláškou nezměněna. Obec tedy místní poplatek z ubytovací 

kapacity vybírá v sazbě 2 Kč za kaţdé vyuţité lůţko a den. V tabulce č. 3.3 je moţné 

porovnat platné sazby poplatku z ubytovací kapacity se sousedními obcemi, které tento 

poplatek vybírají a spravují. 

 Z uvedených sazeb má Ostravice společně s Trojanovicemi, Dolní Bečvou, Starými 

Hamry nejniţší sazbu poplatku z ubytovací kapacity. Nejvyšší sazbu stanovila obec Krásná  

ve výši 5 Kč. Obce Čeladná, Bílá pouţívají druhou nejvyšší sazbu poplatku. Pouze město 

Frýdek-Místek vyuţívá sazbu maximální, která je povolena ZMP.  

 

 

 

                                                 
19

 Zdroj: http://nature.hyperlink.cz/Beskydy/ 
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Tabulka č. 3.3  Sazby poplatku z ubytovací kapacity vybraných obcí 

Obec Sazba 

Krásná  5,00 Kč 

Bílá 4,00 Kč 

Čeladná 4,00 Kč 

Kunčice pod Ondřejníkem 3,00 Kč 

Morávka 3,00 Kč 

Staré Hamry 2,00 Kč 

Dolní Bečva 2,00 Kč 

Trojanovice 2,00 Kč 

Ostravice 2,00 Kč 

Město Sazba 

Frýdlant nad Ostravicí 2,00 Kč 

Frýdek-Místek 6,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 V obci Ostravice se nachází přibliţně 25 ubytovacích zařízení s celkovou kapacitou 

1066 lůţek. Z toho je 7 hotelů, 5 chat, 7 penzionů, 2 ubytovny a další soukromé ubytování.  

Mezi ubytovací zařízení s největší ubytovací kapacitou patří Hotel Sepetná, Beltine forests 

hotels. Celkový přehled ubytovacích zařízení je v příloze č. 1.  Přehled ubytovacích 

zařízení v obci Ostravice.  

 Vybrané finance z místního poplatku z ubytovací kapacity se v čase měnila.  

Graf č. 3.4 ukazuje, jak se mění výše vybraného poplatku od všech přihlášených 

ubytovacích kapacit. Z grafu lze vyčíst, ţe vybraná částka v roce 2010 je od roku 2005 

historicky nejniţší vybranou částkou místního poplatku z ubytovací kapacity. Nejvyšší 

hodnota vybraného poplatku je v roce 2006 a 2008. Od roku 2008 vybraná částka poplatku 

pozvolna klesá. 

 

Graf č. 3.4 Vývoj vybrané částky za poplatek z ubytovací kapacity obce Ostravice od roku 

2005 do roku 2010 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: obec Ostravice, vlastní zpracování 
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 Tento klesající trend je odrazem klesajícího počtu přenocovaných nocí a hostů 

v ubytovacích zařízeních. Rovněţ je moţné důvod vidět v ekonomické krizi, který 

zapříčinila ukončení či omezení provozu ubytovacích zařízení umístěných na území obce 

Ostravice. 

 

3.4 Vývoj počtu přenocování a návštěvníků v obci Ostravici 

 V rámci zveřejňovaných statistik neexistují data za jednotlivé obce a průměrném 

počtu nocí. Nejdříve budou v této kapitole uvedeny data za Moravskoslezský kraj  

a po té bude počet přenocování obce Ostravice odvozen z výše vybraného poplatku.  

Počet návštěvníků ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského 

kraje od roku 2002 do 2005 klesal. Zásadní propad počtu návštěvníků byl zaznamenán 

v roce 2003. Od roku 2005 Moravskoslezský kraj navštěvovalo více návštěvníků  

aţ do roku 2008. Tento rok byl opět ve znamení klesajícího trendu. V roce 2010 navštívilo 

hromadné ubytovací zařízení v Moravskoslezském kraji 532.820 návštěvníků,  

z toho 103.994 nerezidentů a 428.826 rezidentů.  

 Hosté, kteří jsou ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních, stráví  

dle zjištěných dat méně času. Počet přenocování v Moravskoslezském kraji má především 

klesající tendenci. Od roku 2008 došlo k velkému poklesu počtu přenocování. Popisovaná 

data jsou graficky znázorněna v grafu č. 3.5. 

 

Graf č. 3.5 Vývoj počtu hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních 

Moravskoslezského kraje v letech 2000 – 2010 

 

Zdroj: www.czso.cz , vlastní zpracování 
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 Propady v počtech návštěvníků i přenocování hromadných ubytovacích zařízeních 

Moravskoslezského kraje souvisí podstatně s ekonomickou krizí. Ekonomická krize má  

i v této oblasti zřetelný dopad. Následky je moţné vidět v situaci, kdy občan nemá 

dostatečné příjmy pro návštěvu dovolené, rekreace, víkendového pobytu, a proto 

nevyhledává ubytovací jednotku nebo dává přednost levnější formě ubytování a rekreace. 

Vlastníci a provozovatelé ubytovacích zařízení díky nedostatečnému vytíţení nedisponují 

prostředky pro rekonstrukci, či modernizaci svých zařízení, a proto mohou návštěvníci 

preferovat jinou lokalitu pro své volnočasové aktivity.  Následující vývoj můţe ovlivnit  

i fakt, ţe občané z důvodu ekonomické krize přestanou ve velké míře vyuţívat zahraniční 

zájezdy a vymění je za dovolenou v tuzemsku. Tato situace můţe mít samozřejmě 

pozitivní vliv na oba ukazatele.  

 

3.5 Správa místního poplatku z ubytovací kapacity v praxi obce Ostravice 

 Základem pro výběr poplatku z ubytovací kapacity je pro obec Ostravici ustanovení  

§ 14 a § 15 ZMP, ve znění pozdějších předpisů. Podle ZMP je výkon správy místních 

poplatků převeden na obecní úřad Ostravice v přenesené působnosti. Uvedené ustanovení 

obsahuje pro obec Ostravici zmocnění vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou zavede 

místní poplatky. Oprávnění pro vydání obecně závazné vyhlášky má zastupitelstvo obce 

Ostravice. Tento orgán zabezpečuje nejen správnost vyhlášky, ale i soulad se všemi 

právními předpisy.  

 Obci Ostravici je stanoven závazek předloţit vyhlášenou obecně závaznou vyhlášku 

krajskému úřadu v Ostravě a Ministerstvu vnitra v případě vyţádání.  Krajský úřad 

v Ostravě je povinen do 30 dnů vyzvat obec Ostravici k provedení úprav v obecně závazné 

vyhlášce, pokud je její obsah v rozporu se zákonem.  

 Kompetence obecního úřadu jako správce poplatků provádět řízení v sekci místních 

poplatků je dána v rozsahu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní  

a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSDP). Jedná se o právo správce 

poplatku činit veškerá opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení  

a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, 

vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat ve stanovené výši a době. 
20

 

                                                 
20

 JIRÁSKOVÁ Z. ; ŠNEBERKOVÁ A. . Místní poplatky v praxi  - 3. doplněné a aktualizované vydání, 

Praha, březen 2004, 156 s. ISBN 80-7273-099-1 
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 Fakt, ţe správa místních poplatků náleţí plně do přenesené působnosti obce 

Ostravice, musí být evidentní i z označení písemného opatření obecního úřadu.  Daná 

písemnost se v záhlaví označuje slovy „OBEC OSTRAVICE“ nebo „ Obecní úřad 

Ostravice“. Toto označení pak musí korespondovat s pouţitým razítkem.  

  

 

3.5.1 Ohlašovací povinnost 

 Ohlašovací povinnost je jednou z náleţitostí obecně závazné vyhlášky. Obecně 

závazná vyhláška č. 2/2010 stanovuje poplatníkovi lhůtu 15 dní pro ohlášení zahájení 

činnosti, která souvisí s poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních 

určených k přechodnému ubytování.  Jestliţe ubytovatel ukončí činnost spočívající 

v poskytování přechodného ubytování za úplatu, oznámí jí stejným způsobem.   

 V ohlášení poplatník uvede
21

 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný 

identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě 

další adresy pro doručování; právnická osoba uvede téţ osoby, které jsou jejím 

jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,  

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních sluţeb, včetně poskytovatelů 

těchto sluţeb v zahraničí, uţívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, 

v případě, ţe předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,  

c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, 

včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození  

od poplatkové povinnosti.  

 Pokud poplatník jedná v rozporu s obecně závaznou vyhláškou o místních 

poplatcích, tzn., nesplní ohlašovací povinnost, má moţnost obec stanovit pořádkovou 

pokutu a dle ustanovení § 247 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád (dále jen DŘ). 
22

  

 

                                                 
21

 §14 odst. 1 ZMP 
22

 Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč můţe správce daně uloţit tomu, kdo závaţně ztěţuje nebo maří správu 

daní tím, ţe bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti 

nepeněţité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek. 
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3.5.2 Úhrada místního poplatku z ubytovací kapacity 

 Mezi základní povinnosti kaţdého poplatníka či plátce místního poplatku je platba 

vyměřeného místního poplatku. Tzn. odvést ve výši, kterou odpovídá sazbě stanovené 

obecně závaznou vyhláškou. 

 Obec Ostravice stanovila obecně závaznou vyhláškou čtvrtletní výběr místního 

poplatku z ubytovací kapacity. Datum splatnosti vyměřené částky je vţdy nejpozději  

do 15 dnů do ukončení daného čtvrtletí v kalendářním roce.  

 V rámci plnění této povinnosti poplatník vyplňuje správci poplatku (obec Ostravice) 

dané identifikační údaje: 

 přesná adresa plátce, 

 určení čtvrtletí, 

 kapacita lůţek, 

 číslo evidenční, 

 vyčíslení poplatku, 

 podpis osoby odpovědné za poplatek. 

  Tyto náleţitosti jsou uspořádány do hlášení, které poplatník podává správci poplatku.  

Hlášení o výši místního poplatku z ubytovací kapacity je v příloze č. 2. V uvedeném 

hlášení se dle evidenční knihy, kterou má v povinnosti ubytovatel vést. Obec Ostravice 

neurčuje ve vedení evidenční knihy ţádnou výjimku. 

 Jednotlivé vyplněné hlášení se archivují v písemné kartotéce pod danými 

ubytovateli. Neeviduje se ţádná elektronická podoba těchto dat, vše je v písemné podobě. 

 

3.5.3 Úhrada poplatku z ubytovací kapacity 

 Způsob úhrady místních poplatků není moţné řídit obecně závaznou vyhláškou obce. 

Platba místního poplatku z ubytovací kapacity se platí obci Ostravici – správce poplatku- 

v české měně. Za den platby se povaţuje den, kdy dojde k připsání platby  

na účet poskytovatele platebních sluţeb správce poplatku, u plateb v hotovosti pak den, 

kdy správce poplatku hotovost přijala nebo převzala. Při kaţdé platbě je nutné uvést 

označení místního poplatku z ubytovací kapacity. Obec Ostravice příjme platbu na místní 

poplatek, na který byla určena. Pokud platba neobsahuje dostatečné označení, obec vyzve 

dluţníka, aby oznámil, na který druh místního poplatku byla platba vykonána. V případě, 

ţe obec získá ve stanovené lhůtě odpověď, platbu přiřadí k danému poplatku. Jestliţe 

nastane opačná situace, obec Ostravice určí, na který místní poplatek se platba vykoná. 
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Správce poplatku je pak povinována písemně obeznámit dluţníka, na který poplatek byl 

poplatek připsán. 

 Úhrada poplatku se upotřebí na krytí poplatkové povinnosti v následujícím pořadí: 

 náklady řízení,  

 pokuty, 

 nejstarší nedoplatky na poplatku,  

 běţné platby poplatku. 

 Obec Ostravice je povinna přijmout kaţdou platbu poplatku, i kdyţ tato platba není 

provedena dluţníkem. Je nezbytné, aby s platbou zacházela stejným způsobem, jako  

by jí zaplatil dluţník. Není přístupné však vrátit platbu tomu, kdo jí za dluţníka zaplatil.  

Platbu pomocí platebního výměru obec volí podle § 11 ZMP od 1. 1. 2010, který 

stanovuje: 

„(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří 

mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. 

(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, 

vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. 

(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může 

obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

(4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových 

pokut, se neuplatňují.“
23

 

Poplatník je tedy povinen si poplatek vypočítat sám a zaplatit ve stanovené lhůtě 

z obecně závazné vyhlášky. V případě, ţe není splněna tato povinnost, obec vyměří 

poplatek platebním výměrem. Tuto cestu volí obec v případě, kdy není poplatek zaplacen 

ve správné lhůtě a v dostatečné výši. Tento platební výměr obec Ostravice vydává z moci 

úřední a musí obsahovat odůvodnění.  

Obecní úřad Ostravice má v kompetenci aţ k třínásobnému navýšení včas 

nezaplaceného poplatku. Obecní úřad tuto moţnost můţe, ale nemusí vyuţít. Tato 

skutečnost je uvedena v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích obce Ostravice. 

 Právo pro vyměření a doměření místního poplatku z ubytovací kapacity zaniká 

v plném rozsahu uplynutím 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková 

povinnost vznikla a to jednou provţdy. 

V příloze č. 3 je uveden příklad platebního výměru obce Ostravice.  

                                                 
23

 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů 
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3.5.4 Přeplatky 

 Suma platby, jeţ převyšuje splatný poplatek, je přeplatkem. Ten se vyuţije na platbu 

případného nedoplatku u jiného poplatku. Přeplatek je moţno upotřebit i na úhradu jiného 

nedoplatku téhoţ dluţníka nebo u jiného správce poplatku. Úhrada nedoplatků 

evidovaných u správce daně, u něhoţ je rovněţ evidován i daňový přeplatek, má přednost. 

I dluţník můţe poţádat o vyuţití přeplatku na úhradu nedoplatku poplatků.  

 Dluţník má moţnost vyzvat správce poplatku k vrácení přeplatku. Ten se vrátí pouze 

v případě, ţe jeho výše činí více neţ 50 Kč a dluţník nemá nedoplatek na jiném poplatku. 

Za den vrácení přeplatku se povaţuje den, kdy došlo k odepsání z účtu správce. Jestliţe 

uplyne lhůta 6 let pro vrácení poplatkového přeplatku, nárok na přeplatek zaniká. 

 Pokud vznik přeplatku zaviní správce daně, je nutné přeplatek vrátit bez ţádosti  

do 15 dnů. V případě, kdy dojde k uplynutí této lhůty, musí správce daně poplatníkovi 

zaplatit úrok z přeplatku ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené  

o 14 procentních bodů. Pokud by škoda způsobená nezákonným rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem správce daně, byla vyšší neţ přiznaný úrok, částka úroku 

se na úhradu skutečné škody započítává. Úrok se nepřiznává, jestliţe činí méně neţ 50 Kč.  

 

 

3.5.5  Doručování v poplatkovém řízení 

 Doručování písemností v poplatkovém řízení má svou důleţitou úlohu. Dle § 32  

odst. 1  ZSDP je doručení podmínkou toho, aby rozhodnutí správce daně (obce Ostravice) 

nabylo právních účinků vůči adresátovi. Pokud není písemnost doručená, nemůţe být 

vykonatelná a ani pravomocná. Z toho vyplývá, ţe správce daně bez doručení písemností 

nemůţe provést následné kroky ve vymáhacím procesu. V praxi je moţné pozorovat určité 

vyhýbání se převzetí korespondence daným dluţníkem. Můţeme rozlišit 3 způsoby 

doručování písemností v poplatkovém řízení: 

1. doručení do vlastních rukou
24

, 

2. doručení veřejnou vyhláškou
25

, 

3. doručení hromadným předpisným seznamem. 

 Doručení do vlastních rukou je obecně povaţováno za základní formu doručování 

úředních písemností. Pokud adresát písemnosti nebyl zastiţen, ačkoliv se na dané adrese 

                                                 
24

 Do vlastních rukou se v daňovém řízení doručují písemnosti, u nichţ tak stanoví zákon, je-li den doručení 

rozhodný pro počátek běhu lhůty, jejíţ splnění by pro příjemce mohlo být spojeno s právní újmou. 
25

 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14. září 2006, sp.zn.2 Afs 203/2005 
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zdrţuje, je písemnost uloţena buď na provozovně poštovní licence, nebo u obecního úřadu. 

Adresát je o uloţení písemnosti vyrozuměn a adresátovi běţí lhůta 15 dní pro vyzvednutí. 

Dokladem o řádném přijetí úřední písemnosti je vyplněná doručenka. 

Jestliţe se příjemci zdrţují v cizině a jejich pobyt je znám, tak se doručuje přímo nebo 

pomocí příslušného orgánu státní správy, který je pověřený k doručování úředních 

písemností do zahraničí.  

 Náhradní způsob doručování je veřejnou vyhláškou. Tuto formu je moţné pouţít 

v případě, kdy není znám pobyt nebo sídlo příjemce, či adresáta písemnosti a na místě 

svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování se nezdrţuje. Doručování veřejnou 

vyhláškou se provádí tak, ţe je vyvěšeno oznámení o uloţení písemností na dobu 15 dní  

na úřední desce obce Ostravice. 

 Hromadný předpisný seznam je další náhradní způsob doručování úředních 

písemností. Pokud je zvolen tento způsob obec Ostravice po dobu 30 dní vyloţí předpisný 

seznam k nahlédnutí. Vyloţení předpisného seznamu je v podobě veřejné vyhlášky  

na úřední desce.  

 

 

3.5.6  Opravné prostředky 

 V řízení o místních poplatcích můţe obec Ostravice ukládat povinnost nebo 

přiznávat práva poplatníkovi na základě rozhodnutí. Jestliţe poplatník nesouhlasí s daným 

rozhodnutím, má moţnost vyuţít opravných prostředků řádných nebo mimořádných.  

Mezi řádné opravné prostředky lze zařadit: 

 odvolání,  

 stíţnost,  

 námitka, 

 reklamace. 

Řádné opravné prostředky lze uplatnit pouze do doby nabytí právní moci 

uskutečněného rozhodnutí. Nejdůleţitějším řádným opravným prostředkem je odvolání, 

které poplatník můţe podat proti nejzávaznějším rozhodnutím obce Ostravice. Odvolání  

se podává písemně nebo ústně do protokolu správce daně (obec Ostravice) ve lhůtě třiceti 

dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí. V případě, ţe správce daně  

o odvolání sám nerozhodne, postoupí odvolání odvolacímu orgánu, kterým je krajský úřad 
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v Ostravě. Tato instance má moţnost odvolání změnit, zrušit nebo zamítnout. Proti tomuto 

rozhodnutí není odvolání přípustné.  

 Mimořádné opravné prostředky lze pouţít i za předpokladu, ţe bylo jiţ nabyto právní 

moci. Mezi tyto opravné prostředky je moţné řadit
26

: 

 obnova řízení,  

 přezkoumávání rozhodnutí,  

 oprava zřejmých omylů a nesprávností. 

V případě, kdy bylo rozhodnutí v řízení o místních poplatcích ukončeno, můţe být opět 

obnoveno na základě ţádosti příjemce rozhodnutí nebo z úřední povinnosti. Ţádost  

o obnovu řízení se podává u správce daně (obec Ostravice). Tato ţádost musí být podána 

do 6 měsíců ode dne, kdy se ţadatel dozvěděl o důvodech obnovy řízení. Přezkoumávání 

rozhodnutí zkoumá nezákonnost rozhodování správce poplatku a nesprávnost aplikace 

procesního předpisu, v jehoţ důsledku byl poplatek stanoven v nesprávné výši. Oprava 

zřejmých omylů a nesprávností je pouţívána k nápravě chyb správce poplatku (obce 

Ostravice) při vypracovávání rozhodnutí. Toto rozhodnutí se můţe opravit nebo zrušit  

na ţádost či z úřední povinnosti. 

 

3.5.7 Posečkání zaplacení poplatku a povolení placení ve splátkách 

 Na ţádost poplatkového subjektu lze povolit posečkání zaplacení poplatku nebo 

povolení jeho placení ve splátkách a to za předpokladu, ţe neprodlené zaplacení spojeno 

pro dluţníka s váţnou újmou nebo není-li z jiných důvodů moţné vybrat celý poplatkový 

nedoplatek najednou. Posečkání se také dovoluje u částek, u kterých existuje předpoklad 

odepsání. 

Za období posečkání poplatku nebo splátek poplatku zaplatí dluţník úrok z odloţené 

částky. Výše úroku je stanovena dle repo sazby, která je vyhlašována Českou národní 

bankou a je zvýšená o 7 procentních bodů. Úrok se nepředepíše, činí-li méně neţ 50 Kč. 

Proti rozhodnutí o povolení posečkání nebo povolení splátek není přípustné odvolání. 

Ţádost o posečkání nemusí obsahovat odůvodnění. Pokud je ţádosti vyhověno, musí 

obsahovat termíny, výši splátek a lhůtu pro posečkání. Proti tomuto rozhodnutí není moţné 

se odvolat.  

                                                 
26

 S účinností od 1. 1. 2011 se zrušil §16 ZMP. Obce jiţ nemohou vyuţívat mimořádný opravný prostředek 

prominutí poplatku.  
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3.5.8  Vymáhání poplatkových nedoplatků 

 Nezaplatí-li dluţník splatný nedoplatek a to v zákonem stanovené lhůtě, pobídne  

ho správce poplatku (obec Ostravice), aby byl poplatek uhrazen v náhradní lhůtě. Náhradní 

lhůta se stanovuje nejméně osmidenní. Současně také správce poplatku upozorní dluţníka 

na uplynutí náhradní lhůty a na následující vymáhání.  Do 15 dní můţe dojít k odvolání, 

které nemá odkladný účinek.  Vymáhání je moţné zahájit i bez výzvy a to pokud  

je ohroţený účel vymáhání.  

 Realizátorem vymáhání nedoplatku tzv. daňové exekuce je správce poplatku (obec 

Ostravice), u něhoţ je dluţník evidován. Provedení exekuce je moţné delegovat na soud 

nebo soudního exekutora.  

 Promlčecí doba pro výběr a vymáhání nezaplaceného místního poplatku  

je po 6 letech po roce, ve kterém se stal tento nedoplatek splatným. K promlčecí lhůtě  

se přihlédne jen, jestliţe je to dluţníkem namítnuto a v rámci uplatňované námitky.  

Vydáním exekučního příkazu se provádí daňová exekuce. Tento příkaz se vydává na: 

 přikázání pohledávky na peněţní prostředky daňových dluţníků na účtech 

vedených u bank nebo jiné pohledávky,  

 sráţku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem 

důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod., 

 prodej movitých věcí.  

Exekuční příkaz je doručován dluţníkovi a dalším osobám, kterým jsou pomocí 

exekučního příkazu ukládány povinnosti.  Tyto osoby mají moţnost do 15 dní podat 

námitky
27

. Rozhodovací kompetenci v oblasti námitek má správce poplatku, který exekuci 

nařídil. Výkon rozhodnutí můţe být přerušen a odloţen a to v případě, kdy dluţník ţádá  

o splátky nebo o posečkání poplatku.  

Exekuční náklady jsou hrazeny dluţníkem, pokud není exekuce provedena 

neoprávněně. Tyto náklady jsou sloţené z náhrady nákladů za výkon zabavení a za výkon 

prodeje a z náhrady hotových výdajů správce poplatku. Náhrada nákladů za výkon 

zabavení a náhrada za výkon prodeje činí 2 % vymáhaného nedoplatku, nejméně 200 Kč. 

Hotové výdaje hradí dluţník ve skutečné výši, i kdyţ k výkonu prodeje nedošlo. Náhrada 

exekučních nákladů je vymáhána současně s nedoplatkem, pro který se exekuce 

provádí.  

                                                 
27

 § 52 ZSDP 
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Obecní úřad nemusí sám provádět exekuci jakoţto správce poplatku, ale můţe podat 

návrh k příslušnému soudu na nařízení exekuce pro nedoplatek z místního poplatku 

z ubytovací kapacity a navrhne exekutora, který má být provedením exekuce pověřen 

soudem. Provedení exekuce je potom řízená zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Vyuţití těchto sluţeb můţe ovšem být pro celou řadu obcí finančně 

méně dostupné, a to zejména s ohledem na předpokládané zálohy hrazené soudním 

exekutorům. 
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4  Finanční a procesní efektivnost poplatku z ubytovací kapacity obce Ostravice 

Třetí celek práce posuzuje finanční a procesní efektivnost poplatku z ubytovací 

kapacity obce Ostravice. Pozornost bude věnována konkrétním číselným datům  

a výsledkům z rozpočtu obce. Kapitola bude také obsahovat názor  

protistrany – ubytovatelů obce Ostravice – na problematiku zvýšení místního poplatku 

z ubytovací kapacity.  Na konci této analýzy se určí několik variant výše poplatku, výhody 

a nevýhody dané varianty. 

4.1  Rozpočet obce Ostravice a jeho sestavování 

Výchozím právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce Ostravice  

a také pro tvorbu rozpočtového výhledu, rozpočtového procesu a závěrečného účtu,  

je zákon č. 250/2005 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

V zákoně není uveden postup pro sestavení rozpočtového výhledu. Obvykle obec 

Ostravice vychází ze skutečností z uplynulých let a do úvahy bere i budoucí záměry. 

Fyzickým podkladem pro sestavení rozpočtového výhledu jsou uzavřené smluvní vztahy  

a přijaté závazky. Primární zásada, která vnáší do rozpočtového výhledu reálnost je,  

ţe nelze nadhodnocovat příjmy a podhodnocovat výdaje v budoucím období.  

Rozpočty územních samosprávných celků jsou označovány jako decentralizované 

peněţní fondy, ve kterých se soustřeďují jak příjmy, které obec získá na základě jejich 

přerozdělení v rozpočtové soustavě, tak příjmy generované jejich vlastní činností,  

a ty se rozdělují a pouţívají na financování veřejných a smíšených statků prostřednictvím 

veřejného sektoru územní samosprávy, nebo prostřednictvím soukromého sektoru.
28

 Obec 

Ostravice pouţívá pro sestavení svého rozpočtu přírůstkový způsob (indexový).
29

 

Zpravidla se rozpočet sestavuje jako vyrovnaný, můţe být však schválený  

i jako přebytkový a to v případě, kdy některé příjmy daného roku jsou určeny k vyuţití 

v následujících letech, nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěru. Výjimečně můţe být 

rozpočet schválen i schodkový za předpokladu finančního krytí vzniklého schodku. Návrh 

rozpočtu na daný rok obec Ostravice řádně v 15 denní lhůtě vystavuje na úřední desce.  

Rozpočet obce se vytváří v běžné a kapitálové podobě. Oddělením těchto dvou 

pohledů umoţňuje analýzu prostředků, které jsou vyuţívány z daňových a nedaňových 

                                                 
28

 PROVAZNÍKOVÁ, R.:Financování měst, obcí a regionů. 2. vydání Praha: nakladatelství Grada, 2009, 

304 stran. ISBN 978-80-247-2789-9 
29

 Někdy nazývaný „continuation budgeting“ nebo „incremental budgeting“. 
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příjmů. Běţný rozpočet je bilance běţných příjmů a běţných výdajů, které se kaţdoročně 

opakují. V tabulce č. 4.1. je uvedeno schéma běţného rozpočtu. Kapitálový rozpočet slouţí 

k ověření, ţe rozsah stanovených finančních prostředků vystačí na realizaci jednotlivých 

investičních projektů. 

 

Tabulka č. 4.1 Schéma běžného rozpočtu 

 Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ R.: Financování měst, obcí a regionů, strana 67. 

 

 Obec Ostravice hospodaří s finančními prostředky v souladu se schváleným 

rozpočtem a provádí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření  

a hospodaření právnických osob a zařízení jí zřízených. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole stanovuje obci zajišťovat provedení finanční kontroly.  

 Po uplynutí kalendářního roku se data o ročním hospodaření obec úhrnně zpracovává 

do závěrečného účtu. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění příjmů a výdajů v rozpočtu 

dle rozpočtové sklady a o ostatních finančních operací. Sloţkou závěrečného účtu  

je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním 

fondům, Národnímu fondu. Postup pro vypořádání k jiným veřejným rozpočtům obci 

Ostravici ukládá vyhláška MF č. 551/2004 Sb. Povinností obcí je nechat prozkoumat 

hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o tomto přezkoumání je součástí 

závěrečného účtu obce Ostravice.  
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4.2  Místní poplatky v daňových příjmech obce Ostravice 

Daňové příjmy obcí jsou tvořeny několika poloţkami, mezi které řadíme svěřené daně,  

sdílené daně, místní poplatky, správní poplatky. Data, která budou v následujících 

analýzách pouţity, jsou od roku 2006 do roku 2010 skutečně vybrané a přijaté příjmy a pro 

rok 2011 jde pouze o navrhované hodnoty. 

Daňové příjmy obce Ostravice mají podle tabulky č. 4.2 od roku 2006 rostoucí 

charakter. Největší pokles byl v roce 2010, kde došlo ke sníţení jednotlivých výnosů z daní 

z příjmu. Průměrně tvoří příjmy z MP 8% podíl na celkových příjmech obce Ostravice. 

V tabulce 4.2 je moţné pozorovat vývoj tohoto podílu v letech 2006 – 2011.  

 

Tabulka č. 4.2 Podíl MP na celkových příjmech obce Ostravice 

  2006 2007 2008 2009 2010 návrh 2011 

Celkové příjmy 26025 28590 27678 111493 21874 27240 

Příjmy z MP 2376 2400 2730 2572 2564 2400 

Podíl MP na celkových příjmech 9% 8% 10% 2% 12% 9% 

 Zdroj: obec Ostravice, vlastní zpracování 

Místní poplatky jsou tedy součástí daňových příjmů a v rozpočtu obce Ostravice mají 

své podstatné místo a význam. Diplomová práce se zabývá poplatkem z ubytovací 

kapacity, proto v dalším textu bude zmiňován pouze tento místní poplatek.  

Od roku 2006 se výše vybraného místního poplatku z ubytovací kapacity sniţuje.  

V tabulce č. 4.3 je moţné sledovat, jakou část MP z ubytovací kapacity tvoří v daňových 

příjmech, a také jej můţeme porovnat s ostatními místními poplatky.  

 

Tabulka č. 4.3 Místní poplatky v daňových příjmech obce Ostravice v tis. Kč 

  2006 2007 2008 2009 2010 

návrh 

2011 

daňové příjmy 18768 19130 21757 26885 22935 23890 

z toho:             

místní poplatek z ubytovací kapacity 248 250 252 210 243 150 

% podíl MP z ubyt. kap. na daňových 

příjmech 1,321% 1,307% 1,158% 0,781% 1,060% 0,628% 

místní poplatek rekreační 379 380 557 450 400 400 

místní poplatek odpady 1427 1450 1622 1620 1622 1620 

místní poplatek ze psů 41 40 44 41 44 40 

místní poplatek za užívání veřejného 

prostranství 0 0 3 1 3 0 

místní poplatek ze vstupného 1 0 0 0 0 0 

místní poplatek za provozovaný hrací stroj 280 280 252 250 252 190 

Zdroj: obec Ostravice, vlastní zpracování 
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Podíl MP z ubytovací kapacity na daňových příjmech obce Ostravice je průměrně  

1,4 %. Celková částka vybraného poplatku je za posledních 5 let čtvrtou nejvyšší částkou 

ze sedmi vybíraných místních poplatků. Z globálního hlediska je moţné soudit, ţe tento 

podíl MP z ubytovací kapacity, není příliš značný. Pokud by však obec Ostravice daný 

poplatek nevybírala, tyto příjmy by rozhodně v rozpočtu obce chyběly.  

 

4.3 Navrhované varianty sazby poplatku 

Obec Ostravice stanovila dle platné obecně závazné vyhlášky sazbu 2 Kč za kaţdé 

vyuţité lůţko a den. Pro správné rozhodnutí o nové výši MP z ubytovací kapacity je nutné 

provést odhad předpokládaných příjmů z tohoto poplatku v případě sazebních variant 1 Kč, 

3 Kč, 4 Kč, 5 Kč a 6 Kč. Poslední korunová hranice je stanoven ZMP, vyšší sazba 

poplatku nemůţe být stanovena. V první části tabulky č. 4.4 jsou uvedeny změny příjmů 

z MP z ubytovací kapacity po přetvoření sazby poplatku. Změny jsou aplikovány  

na skutečně vybranou částku MP z ubytovací kapacity za rok 2010 a odhad příjmu MP 

z ubytovací kapacity na rok 2011.  Z tohoto je moţné vyvodit, ţe částka příjmů z MP 

z ubytovací kapacity se můţe v dalších letech měnit.  

 

Tabulka č. 4.4 Analýza finančních dopadů změny sazby MP z ubytovací kapacity na 

daňové příjmy a na vybranou částku z MP z ubytovací kapacity v tis. Kč 

 Poplatek z ubytovací kapacity 

 1 Kč 2 Kč 3 Kč 4 Kč 5 Kč 6 Kč 

2010 122 243 365 486 608 729 

2011 75 150 225 300 375 450 

 Celkové daňové příjmy za rok 2011 po změně sazby 

 1 Kč 2 Kč 3 Kč 4 Kč 5 Kč 6 Kč 

2010 22814 22935 23057 23178 23300 23421 

2011 23815 23890 23965 24040 24115 24190 

Zdroj: obec Ostravice 

 

Varianta č. 1 ponechání sazby poplatku na 2 Kč za vyuţité lůţko a den. Pokud obec 

Ostravice ponechá stávající sazbu, nezíská tím příjmy navíc do obecního rozpočtu. 

V kapitole č. 3 byla analyzována aktuální situace, která se týká počtu přenocování a hostů, 
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který se v čase sniţuje. Z toho vyplývá, ţe se sniţuje i vybraná částka z MP z ubytovací 

kapacity a obec Ostravice, tak získá menší částku do obecního rozpočtu. Na druhou stranu 

v případě, ţe ponechá sazbu ve výši 2 Kč za vyuţité lůţko a den, neovlivní  

tak ekonomickou situaci ubytovatelů na území obce Ostravice. 

Varianta č. 2 zvýšení sazby MP z ubytovací kapacity na částku 4 Kč za kaţdé vyuţité 

lůţko a den přinese do obecního rozpočtu dle tabulky č. 4.4 o 50 % více příjmu neţ z 2 Kč 

sazby. Toto navýšení vychází z navrhovaných dat na rok 2011 a ze skutečných dat pro rok 

2010. V čase se zmíněné navýšení můţe měnit.  Z předpokládaného navýšení můţe obec 

Ostravice podporovat ubytovatele, přispívat na propagaci a přímo se podílet na rozvoji 

turistického ruchu v obci. Nepříznivým faktorem jsou zvýšené náklady ubytovatelů, kteří 

poplatek promítnou do ceny ubytování a mohou tak ovlivnit potenciálního ubytovaného 

v obci.  

Varianta č. 3 zvýšení sazby MP z ubytovací kapacity na částku 6 Kč za kaţdé 

ubytované lůţko a den. Dle návrhu příjmů na rok 2011 by obec zvýšením poplatku získala 

do svého rozpočtu o 300.000 Kč více. To je o 150.000 Kč více neţ ve variantě č. 2 s 4 Kč 

sazbou MP z ubytovací kapacity. Výhodou této varianty je tedy značně vyšší příjem  

do příjmové části rozpočtu. Obec můţe v rámci této varianty zajistit mnohem více sluţeb. 

Jde například o zkvalitnění údrţby pozemních komunikací ve všech částí obce, podstatná 

podpora turistického ruchu v obci, subvence ubytovatelům pro reklamu ubytovacích 

zařízení apod.  Za nevýhodu můţe být stejně jako ve variantě č. 2 cena ubytování  

a hospodaření ubytovatelů.  Tím, ţe dojde ke zvýšení ceny ubytování, můţe dojít 

k ovlivnění eventuálního hosta, který se chystá do regionu strávit svůj volný čas. Uvedená 

data opět vycházejí z návrhu příjmu pro rok 2011, a proto můţe v čase docházet ke 

změnám. 

  

 

4.4 Procesní efektivnost výběru místního poplatku z ubytovací kapacity 

V současnosti probíhá výběr MP z ubytovací kapacity dle schématu č. 4.4. Majitel 

ubytovacího zařízení nejdříve musí registrovat svou ubytovací kapacitu u obce a to osobně 

na obecním úřadě Ostravice. Jakmile dojde k ukončení čtvrtletí je majitel povinen vyplnit 

hlášenku, ve které uvede počty obsazených lůţek a den. Obec MP z ubytovací kapacity 

vyměří a podá majiteli ubytovacího zařízení k zaplacení. Platba probíhá na pokladně, která 

je umístěná v prostorách obecního úřadu. V rámci výměru poplatku administrativní 
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pracovník kontroluje data v evidenční knize, kterou ubytovatel doloţí. Administrativní 

pracovník obecního úřadu poté provede manuální zápis do katalogových listů jednotlivých 

ubytovacích zařízení.  

 

 

Schéma č. 4.4 Proces výběru - ubytovatel 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Stávající systém zaznamenávání a uchovávání dat u místního poplatku z ubytovací 

kapacity lze povaţovat za zastaralý. Výběr poplatků se zaznamenává na papírové archy 

ručně psanou formou. Neexistuje mimo rozpočet ţádná databáze pro hromadné zapisování 

a sčítání vybrané částky z tohoto místního poplatku. 

Současná doba skýtá mnoho nových moţností pro záznam a archivaci dokumentů 

např. se jedná o nástroje Microsoft oficce, nakoupené databáze a programy atd. V tabulce 

č. 4.4 jsou uvedeny základní výhody a nevýhody současného a moţného budoucího 

systému, který by vyuţíval prvky moderní technologie (PC). 

Registrace a hlášenka se musí provést a odevzdat osobně na obecním úřadu. I u této 

činnosti navrhuji zjednodušení pro ubytovatele a to v podobě internetových registrací a 

hlášenek. Tímto by došlo k zjednodušení procesu nejen pro ubytovatele, ale také pro obec, 

která by nemusela výši poplatku zaznamenávat ručně do papírových archů, ale informace 

by uchovávala v určené databázi.  

V reţimu nových technologií by bylo mnohem jednodušší a rychlejší reportování 

výsledků výše vybraných MP.  
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Tabulka č. 4.4 Výhody a nevýhody současného a budoucího systému zaznamenávání dat 

o místním poplatku z ubytovací kapacity.  

Současný systém Nový systém 

VÝHODY 

trvalost papírové podoby moţnost sdílení dat 

 nenáročnost pro prostory k archivaci 

 přehlednost 

 jednoduché doplnění dat a aktualizace 

 přenos dat 

 flexibilita 

NEVÝHODY 

omezené sdílení dat omezená trvalost přenosových médií 

nutné prostory k archivaci zálohování dat 

nepřehlednost  

ruční přepisování dat  

nepruţnost  

Zdroj: vlastní zpracování 

Navrhované úpravy samozřejmě vyţadují finanční prostředky, které by stály  

za realizací. Záleţí tedy na obci, zdali chce investovat do nových technologií a do rozvoje 

procesu výběru MP.  

 

4.5 Beskydhost 

Beskydhost je dobrovolné sdruţení fyzických a právnických osob, které podnikají 

v hostinské ţivnosti a příbuzných oborech v oblasti cestovního ruchu.  Občanské sdruţení 

funguje od 23. 11. 2003 a je zaloţeno dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdruţování občanů  

za účelem provozování aktivit, které směřují k dosaţení cílů, jeţ jsou uvedeny v čl. 2. 

Mezi dva stěžejní cíle sdruţení patří podpora podnikatelských aktivit členů sdruţení  

a s ním souvisejících sluţeb v regionu Beskyd. Za parciální cíle sdruţení lze povaţovat: 

 hájit a podporovat společné oprávněné zájmy členů a prosazovat je u orgánů státní 

správy a obecní samosprávy, pomáhat členům sdruţení v právní ochraně 

oprávněných zájmů, 

 podílet se dostupnými cestami a prostředky na tvorbě a na přípravě novel 

zákonných norem souvisejících s podnikatelskou činnosti, 
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 podílet se na přípravě dokumentů souvisejících s rozvojem cestovního ruchu  

ve spolupráci s obcemi v regionu působnosti, 

 usilovat o vytváření příznivých ekonomických podmínek pro rozvoj cestovního 

ruchu v regionu působnosti, 

 vyvíjet vlastní aktivity za účelem získání prostředků pro činnosti sdruţení, 

 provádět marketing a propagaci regionu na výstavbách a dalších obdobných akcích, 

 zabezpečovat pro členy sdruţení poradenskou a zprostředkovatelskou činnost, 

 vytvářet podmínky pro vzdělávání a zvyšování kvalifikace členů sdruţení a jejich 

zaměstnanců, koordinovat aktivity jednotlivých subjektů podílejících  

se na naplňování výše uvedených cílů.
30

 

Občanské sdruţení má 17 členů z různých obcí z regionu Beskyd. V tabulce 4.5 jsou 

uvedeni aktuální členové Beskydhostu.  Více jak 50 % členů sdruţení svou činnost 

vykonává na území obce Ostravice. 

 

Tabulka č. 4.5 Členové občanského sdružení Beskydhost 

 Členové Lokalita 

1. Hotel Odra Ostravice 

2. Hotel Dejmon Čeladná 

3. Hotel Prosper Čeladná 

4. Sruby Peřeje Frýdlant nad Ostravicí 

5. Dřevjanka u Zbuja Malenovice 

6. Hostinec U Řeky Ostravice 

7. Galerie Ostravice Ostravice 

8. Obec Malenovice Malenovice 

9. Beskydské informační centrum Frýdek-Místek 

10. Mgr. David Czyţ -MEDOVINA Nýdek 

11. Obec Ostravice Ostravice 

12. Beskydská Likérka Staré město u F-M 

13. Horská chata Ostrá Ostravice 

14. Rekreační středisko Skalka Ostravice 

15. Rekreační centrum Sepetná Ostravice 

16. Hotel Freud Ostravice 

17. Hotel Zlatý Orel Ostravice 

Zdroj: www.beskydhost.cz, vlastní zpracování 

                                                 

30
 Stanovy občanského sdruţení BESKYDHOST online . Dostupné <http://www.beskydhost.cz> 

 

http://www.beskydhost.cz/
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4.5.1 Schůze členů Beskydhostu – 24. 3. 2011 

Dne 24. 3. 2011 se konala schůze členů Beskydhostu se zastupiteli obce Ostravice. 

Mezi zúčastněnými byli starosta obce Ing. Miroslav Mališ, místostarosta obce Jiří Pavlán, 

předseda občanského sdruţení Beskydhost Eduard Kopl, zástupce Beskydského 

informačního centra, zástupce rekreačního centra Sepetná, zástupce hotelu Odra, zástupce 

Dřevjanky u Zbuja, zástupce této diplomové práce.  

Hlavním tématem zasedání byla debata nad moţnou změnou sazby místního poplatku 

z ubytovací kapacity. Dílčími tématy pak byly záleţitosti Beskydského informačního 

centra, organizace „dne obce“. 

Debata v rámci hlavního tématu probíhala hlavně nad změnou ve smyslu zvýšení sazby 

místního poplatku. Představitelé ubytovacích zařízení poţadovali při zvýšení místního 

poplatku z ubytovací kapacity větší participaci obce Ostravice na propagaci ubytovacích 

zařízení. Také poţadovali intenzivnější správu pozemních komunikací v zimních 

měsících, které vedou k jejich zařízení. 

Pod větší participací obce Ostravice na propagaci ubytovacích zařízení si ubytovatelé 

představovali finanční zajištění tisku a vydání reklam, katalogů a materiálů, které  

by upozornily potenciální hosty regionu Beskyd. Dané tiskoviny by se měly distribuovat 

nejen v Moravskoslezském kraji, ale také v krajích přilehlých např. Jihomoravský kraj 

apod. 

Dalším poţadavkem bylo, aby obec Ostravice zajistila v zimních měsících dostatečnou 

správu pozemních komunikací, které vedou k ubytovacím zařízením. Potřebou byl 

především odhrnování sněhové pokrývky a postačující posyp nad rámec standardních 

činností správy pozemních komunikací.  

 

4.6 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity 

Obecně závazná vyhláška je nástrojem pro tvorbu práva samosprávami, jsou právními 

předpisy, které jsou vydávány zastupitelstvy obcí v samostatné působnosti. Právo  

na vydávání obecně závazné vyhlášky je zakotveno v Ústavě, a to v čl. 104 odst. 3. Při 

vystavování obecně závazné vyhlášky je potřeba, aby obec dodrţela meze své samostatné 

působnosti. To tedy znamená, ţe nemůţe upravovat otázky, které jsou vymezeny pouze  
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v zákonné úpravě nebo jsou jiţ upraveny právními předpisy práva veřejného  

či soukromého.
31

  

Vydání vyhlášky o místních poplatcích předchází úvahy obcí o tom, jaký účel  

je sledován zavedením poplatku.  Zároveň by obec měla brát na zřetel další hlediska  

a to především personální a finanční zajištění pro výkon správy místních poplatků.  

V tomto případě, kdy obec Ostravice bude dle rozhodnutí zastupitelstva pozměňovat 

sazbu poplatku z ubytovací kapacity, se vypracovává pouze změna obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Nález Ústavního soudu ze dne 20.10.2004, sp.zn. Pl. ÚS 17/02 
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5 Závěr 

Není moţné, aby samospráva obcí existovala a byla věcně prováděna bez rozpočtové 

a majetkové soběstačnosti. O této nezávislosti jsou právní zmínky v ústavním pořádku, 

který zabezpečuje samosprávu územních samosprávních celků v ČR. Hodnota samosprávní 

autonomie tkví v samostatném rozhodování obce v plnění svých úkolů a realizování svých 

záměrů. Místní samospráva je povaţována za nestátní subjekt a má-li skutečně danému 

předpokladu vyhovět, musí být do jisté míry nezávislá na finančních prostředcích státu. 

Z toho vyplývá, ţe obce sice mohou rozhodovat o vlastních záleţitostech, ale pokud  

by postrádaly vlastní prostředky, stala by se rozhodovací svoboda víceméně nedosaţitelná.  

Jedním z klíčových práv samosprávy je tedy odpovídající vlastnictví finančních 

prostředků, vlastních příjmů. Samotná moţnost získávat vlastní příjmy, jejichţ výši můţe 

územní samospráva ovlivňovat a určovat jejich pouţití, patří mezi ekonomické 

předpoklady fungování individuálních stupňů samospráv. 

V této diplomové práci byla zanalyzována situace pro výběr MP z ubytovací kapacity 

obce Ostravice. Předmětem analýzy bylo procesní a finanční hledisko tohoto místního 

poplatku. V teoretické části diplomové práci byl detailně probrán ZMP, charakterizovaly 

se zde jednotlivé místní poplatky, které obce mohou dle tohoto zákona vybírat. Základní 

charakteristiky, které byly u poplatků popisovány, jsou především sazba poplatku,  

kdo je poplatníkem MP, případné osvobození od MP, co je předmětem poplatku  

a výjimečné stanovy. V tomto oddílu byly zmiňovány také právní prameny, které zasahují 

do problematiky místních poplatků.  

V rámci třetí kapitoly byla věnována pozornost MP z ubytovací kapacity v praxi 

obce Ostravice. Bylo definováno ekonomické, demografické, přírodní, dopravní prostředí, 

byly zjištěny data z oblasti počtu hostů a přenocovaných, výše vybrané částky z místních 

poplatků a jejich vývoj od roku 2005 do roku 2010. Součástí této kapitoly bylo také 

prozkoumání procesu výběru a správy MP z ubytovací kapacity.  

V praktické části diplomové práce byla provedena analýza finanční a procesní 

efektivnosti MP z ubytovací kapacity obce Ostravice. Byly zde navrţeny varianty zvýšení 

sazby MP z ubytovací kapacity a zároveň bylo poukázáno na problémové oblasti v procesu 

výběru a správě tohoto MP.  V rozsahu tohoto tématu byly stanoveny návrhy pro změnu 

zmíněného procesu, výhody a nevýhody jednotlivých sazebních a procesních variant.   

Obec Ostravice je od roku 2009 ve svém rozpočtu zatíţena úvěrem na projekt 

kanalizace obce. Podíl závazku na rozpočtu pro rok 2010 činil 30,43% se zahrnutím 
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bankovních úvěru je ukazatel 127%.
32

 Výše úvěru jí do jisté míry svazuje v inovativních  

a rozvojových projektech. Celková vybraná částka z MP z ubytovací kapacity se postupně 

sniţuje především díky sníţení počtu přenocovaných na území obce Ostravice. Z toho 

logicky vyplývá, ţe obec přichází o část příjmů, které je potřeba vykompenzovat  

pro vyrovnané hospodaření obce Ostravice.  

Z navrhovaných variant sazeb MP z ubytovací kapacity pro obec Ostravici byla 

preferována varianta č. 3, která stanovuje sazbu MP na 6 Kč tj. nejvyšší sazba, kterou ZMP 

dovoluje. Na toto navýšení je moţné nahlíţet z 3 stran. První stranou je obec Ostravice, 

která samozřejmě stojí o co nejvyšší navýšení, protoţe tím plyne do jejího rozpočtu 

znatelnější příjem, který můţe vyuţívat a hospodařit s ním. Druhou stranou jsou 

ubytovatelé, které výše poplatku ovlivní v podobě zvýšení cen za ubytování. Tím, ţe zvýší 

cenu, můţe dojít k poklesu potenciálních ubytovaných, protoţe je výše ceny odradí. 

Ubytovatelé tedy mohou přicházet o své příjmy a toto zvýšení v dlouhodobém výhledu 

můţe mít vliv na provozování ubytovacích zařízení. Třetí stranou je host, který chce svůj 

volný čas strávit v tomto regionu, v některém z ubytovacích zařízení. Ve většině případů  

se host rozhoduje o místě, kde stráví svůj volný čas, pomocí ceny za ubytování. Náklady 

jsou jednou z nejdůleţitějších sloţek pro rozhodování. Další faktory jako lokalita, sluţby, 

úroveň ubytování jsou neméně důleţité, ale nejsou zcela rozhodující. Rozhodujícím 

elementem je dle všeobecného názoru cena. Díky zvýšeného poplatku se cena můţe zvýšit 

a nepříjemně tak ovlivnit eventuelního hosta.  

V případě, ţe tuto problematiku chápeme z globálního hlediska, mohou být výše 

uvedené úvahy bezpředmětné. U změny sazby jde pouze o 4 Kč zvýšení, na které  

by příliš případný host neměl reagovat. Jestliţe má host záměr strávit víkend na území 

obce Ostravice a za jednu noc zaplatí v rozmezí 500 Kč – 1 000 Kč, tak celková sazba 

6 Kč MP z ubytovací kapacity je zanedbatelná.  

Po konzultaci s vedením obce Ostravice byl navrhnut dodatek ke zvýšení sazby MP 

z ubytovací kapacity a to v podobě příspěvku pro občanské sdruţení Beskydhost. Úroveň 

příspěvku se stanoví ve výši 50 % z celkové vybrané částky za daný kalendářní rok z MP 

z ubytovací kapacity. Tímto příspěvkem chce vedení obce podpořit poţadavky, které 

vzešly ze schůze členů Beskydhostu. Šlo především o cílenou propagaci turistického ruchu 

na území obce Ostravice, tvorbu reklamních prospektů, podporu inzerce v přilehlých 

krajích. Tímto příspěvkem by občanské sdruţení samo rozhodovalo a vyuţití příspěvku a 
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dle potřeb jednotlivých členů sdruţení by docházelo k cílené pomoci silného cestovního  

ruchu. Systém této subvence by měl přispět k mnohem větší spolupráci mezi členy 

sdruţení a měl by přivést nové členy z řad ubytovatelů na území obce Ostravice, kteří  

by čerpali výhody členství v občanském sdruţení Beskydhost. 

Rozhodnutí o výši sazby a výši příspěvku je ponecháno na zastupitelstvu jako 

vrcholnému orgánu obce Ostravice. V příloze č. 4 je uveden návrh na změnu obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2010 o místních poplatcích, která koresponduje s vybranou 

variantou sazby MP z ubytovací kapacity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

Seznam použité literatury 

 

A/ Knihy 

1. JIRÁSKOVÁ, Z.: Tvorba obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. 

1.vyd. Praha: Polygon 2000. 79 stran. ISBN 80-7273-006-1. 

2. KADEČKA, Stanislav.: Zákon o místních poplatcích a předpisy související.  1. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 399 s. ISBN 80-7179-918-1 

3. MARKOVÁ, H.: Finance obcí, měst a krajů. 1. vyd. Praha: ORAC, 2000. 190 

stran. ISBN 80-86199-23-1. 

4. PEKOVÁ, J.: Hospodaření a finance územní samosprávy. 1. vyd. Praha: 

Management Press, 2004. 376 stran. ISBN 80-7261-086-4. 

5. PELC, V.: Místní poplatky. Úplné znění zákona o místních poplatcích s 

vysvětlivkami. 3. aktualizované vyd. Praha: Linde, 2008. 303 stran. ISBN 978-

80-7201-691-4. 

6. PROVAZNÍKOVÁ, R.: Financování měst, obcí a regionů. 2. vyd. Praha Grada , 

2009, 304 stran. ISBN 978-80-247-2789-9 

 

B/ Legislativa 

1. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 

2. Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samospráv 

3. Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů 

4. Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

5. Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách 

 

 

C/ Internetové zdroje 

1. http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/ [Integrovaný informační systém státní pokladny] 

2. http://www.mpsv.cz [Oficiální webové stránky ministerstva práce a sociálních 

věcí] 

3. http://vdb.czso.cz [Veřejná databáze českého statistického úřadu] 

http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/
http://www.mpsv.cz/
http://vdb.czso.cz/


 53 

4. http://www.czso.cz  [Český statistický úřad] 

5. http://www.beskydhost.cz [Oficiální webové stránky občanského sdruţení 

Beskydhost] 

6. http://www.obec-ostravice.cz [Oficiální webová stránka obce Ostravice] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czso.cz/
http://www.beskydhost.cz/
http://www.obec-ostravice.cz/


 54 

Seznam použitých zkratek 

 

apod.  a podobně 

atd.   a tak dále 

č.   číslo 

č.j.   číslo jednací 

čl.    článek 

ČR   Česká Republika 

MP   místní poplatek 

např.   například 

odst.   Odstavec 

Sb.    sbírka zákonů 

ZMP  Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů 

ZSDP Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 

předpisů 



 55 

Prohlašuji, ţe 

 

- jsem byla seznámena s tím, ţe na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – školní 

dílo; 

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci uţít ( § 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, ţe diplomová práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího diplomové práce. Souhlasím 

s tím, ţe bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavře licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţit své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohou jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření 

díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše).  

 

V Ostravě dne 29. 4. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Bc. Lenka Šeligová 

             jméno a příjmení studenta 

 

 

 

 

 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Ostravice 240, 739 14 Ostravice 

 

 

 

 


