Obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 13. 12. 2019 vydat podle § 44 odst. 3
písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 170/2017 Sb.
a zákona č. 278/2019 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

§1
Úvodní ustanovení
Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek z pobytu (dále
jen „poplatek“).
§2
Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě
zákona omezována osobní svoboda1).
(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“)2).
(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen
vybrat poplatek od poplatníka3).
§3
Sazba poplatku
pobytu.

Sazba poplatku činí 21 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku

§4
Lhůty pro podání ohlášení
(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení
činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci
poplatku ve lhůtě 15 dnů.
(2) V ohlášení plátce uvede4):
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor5), byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede
též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku
souvisí s podnikatelskou činností plátce;
c) adresy všech zařízení nebo míst, kde poskytuje úplatný pobyt, a počet lůžek sloužících
k poskytnutí úplatného pobytu v těchto zařízeních nebo místech.
(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede
kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování6).
(4) Po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen nahlásit správci poplatku
do patnáctého dne každého následujícího měsíce:
a) počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku;
b) počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku
osvobozeny;
c) celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést.
(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášeních, je plátce povinen tuto změnu oznámit
správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala7).
§5
Splatnost poplatku
Plátce je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky
správci poplatku.
§6
Osvobození od poplatku
Od poplatku jsou vedle osob osvobozených podle zákona8) osvobozeny i osoby ubytované
v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí
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a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše
poplatku za osobu a den.
§7
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa poskytnutí úplatného
pobytu s výjimkou hotelů * až ***** na území celé Prahy, kde správu poplatku vykonává hlavní
město Praha9).
(2) Pokud správu poplatku podle odstavce 1 vykonávají městské části, převedou část
z každého měsíčního výnosu poplatku stanovenou zvláštním právním předpisem9) na účet hlavního
města Prahy, do konce následujícího měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí, ve čtvrtém čtvrtletí
nejpozději do 20. prosince běžného roku.
§8
Přechodné ustanovení
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt
nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna podat
ohlášení podle § 4 do 30 dnů ode dne nabytí její účinnosti.

§9
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Obecně závazná vyhláška č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský
a rekreační pobyt.
2. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění některé obecně závazné
vyhlášky o místních poplatcích.
3. Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění některé obecně závazné
vyhlášky o místních poplatcích.
4. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
5. Čl. II obecně závazné vyhlášky č. 8/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění některé obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích.
6. Obecně závazná vyhláška č. 12/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
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§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

MUDr. Zdeněk H ř i b, v. r.
primátor hlavního města Prahy

doc. Ing. arch. Petr H l a v á č e k, v. r.
I. náměstek primátora hlavního města Prahy

1)

§ 3a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“).
2)
§ 3 zákona o místních poplatcích.
3)
§ 3f zákona o místních poplatcích.
4)
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích.
5)
§ 130 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
6)
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích.
7)
§ 14a odst. 4 o místních poplatcích.
8)
§ 3b zákona o místních poplatcích.
9)
Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů.
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