Podrobná anotace kurzu
Místní poplatky po velké novele 2020
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysocany

zastávka Vysocanská, Nádraží Vysocany
parkování v NC Fénix

Lektor

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Termín 14. ledna 2020, 9:00 - 15:00,

Cena 1 990 Kč (Pro úredníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Dlouho očekávaná novela je zde! Dne 15.10.2019 byla po dlouhém legislativním procesu
schválena novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dne 17.10.2019 byla doručena
prezidentovi k podepsání. Prezident zákon podepsal 23. 10. 2019. Schválený zákon byl odeslán
k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2019. Účinnosti nabývá dnem 1.1.2020.
Novela přináší mnoho změn. Tou největší je zavedení poplatku z pobytu namísto stávajících
místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Předmětem poplatku
z pobytu bude nově úplatné poskytnutí krátkodobého pobytu bez ohledu na jeho účel. Poplatek
bude moci nově zavést jakákoliv obec a bude se vztahovat na úplatné poskytnutí pobytu na
libovolném místě v obci bez ohledu na to, zda je k tomuto účelu kolaudováno, nebo ne. Zavedení
tohoto poplatku reaguje mj. na problematiku tzv. „sdílené ekonomiky“, zejména pokud jde
o zprostředkování ubytovacích služeb prostřednictvím platformy Airbnb, kterou by nový poplatek
z pobytu měl také plně pokrýt.
Zákon dále obsahuje dílčí změny některých dalších místních poplatků, jejichž cílem je reagovat
na stávající judikaturu a výkladové problémy, ke kterým v praxi dochází. Konkrétně se změny týkají
například poplatků ze psů, u kterých dochází k přesnějšímu vymezení osvobozených osob (např.
osvobození všech útulků pro psy) nebo poplatků za užívání veřejného prostranství a poplatků ze
vstupného, u kterých se zavádí protizneužívací klauzule v případě charitativních akcí.
Dále se například zpřesňuje zmocňovací ustanovení k vydávání obecně závazných vyhlášek,
prostřednictvím kterých obec zavádí místní poplatky, a stanoví se jasná pravidla pro podávání
ohlášení k místnímu poplatku.
V neposlední řadě dochází k terminologickému sjednocení s daňovým řádem a k zavedení
systematického členění zákona na části a hlavy, které by mělo výrazně zvýšit přehlednost celého
zákona.
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Cíle kurzu
Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace vztahující se novele zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění dalších předpisů, a seznámit je s největšími změnami,
které po účinnosti zákona nastanou. Absolvent semináře se bude orientovat v nové právní úpravě
i terminologii.
Závěr semináře bude věnován konzultacím. Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být
seminář především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní
e-mail ladova@kolumbuspm.cz.

Obsah kurzu
•
•

•

•

•

Místní poplatky – nová systematika zákona
Poplatek z pobytu systematicky a přehledně
•
Předmět poplatku
•
Sazba a dvoufázovost jejího zavedení
•
Ad.
Dílčí změny dalších poplatků
•
Poplatky ze psů – vymezení osvobozených osob ad.
•
Poplatek za užívání veřejného prostranství – protizneužívací klauzule ad.
•
Poplatek ze vstupného
Obecně závazná vyhláška
•
Procesní aspekty
•
Zpřesnění zmocňovacího ustanovení
•
Podávání ohlášení k místnímu poplatku
•
Ad.
Terminologické změny

Lektorka kurzu

JUDr. Mgr. Pavla Ládová
advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva,
autorka řady odborných příspěvků a publikací
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