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PROGRAM

1. Představení strategie řízení cestovního ruchu 
Moravskoslezského kraje 2021-2025

2. Vliv strategie na produkt Technotrasa
3. Jak dál s Technotrasou?
4. Příležitosti a výzvy



MÍSTNÍ POPLATKY

1. Podle Listiny základních práv a svobod, účinné v 
Československu od 8. února 1992 a převzaté nástupnickými 
státy, lze daně a poplatky ukládat jen na základě zákona.

2. Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích ve znění pozdějších novel



§ 1 zákona

Zákon stanoví v § 1 tyto druhy místních poplatků:
1. poplatek ze psů
2. poplatek z pobytu je povinen vybrat od poplatníka poskytovatel úplatného pobytu. Předmětem 

poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého 
poskytovatele pobytu. Tento poplatek nahradil k 1. 1. 2020 poplatek za lázeňský nebo rekreační 
pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.

3. poplatek ze vstupného lze vybírat ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní 
akce, platí jej pořadatel a může činit až 20 % z celkově vybrané částky

4. poplatek za užívání veřejného prostranství lze vybírat za zvláštní užívání veřejného prostranství, 
jímž může být provádění stavebních prací, dočasné umístění staveb, zařízení nebo materiálu, 
zřízení vyhrazeného parkoviště, užití pozemku pro některé typy akcí apod. 

5. poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, do kterých 
je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou; 

6. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

7. poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo 
kanalizace



POPLATEK Z POBYTU

1. Příjmem rozpočtu obce ze 100 %

2. V roce 2021 vybráno za celou ČR celkem 397 mil. Kč
V roce 2019 (hodnota původních poplatků): 732 mil. Kč



VYBARNÝ POPLATEK Z POBYTU 2021 
PODLE KRAJŮ



KDE SE VYBÍRÁ?







POČET UBYTOVANÝCH 
V HUZ PODLE KRAJŮ 2021



VYBRANÝ POLATEK NA 
1 PŘENOCOVÁNÍ V HUZ

Moravskoslezský kraj:  8,86 Kč/přenocování
Jihočeský kraj: 15,16 Kč/přenocování



CO BY, KDYBY….

1. Všechny obce v celém kraji vybírají 21 Kč/noc

40 365 360 Kč

2. Všichni v celém kraji vybírají maximální sazbu 50 Kč/noc

96 108 000 Kč 

Data pouze za HUZ, nicméně poplatek se vztahuje na IUZ.



NEGATIVA VÝBĚRU POPLATKU

1. Nutnost administrace poplatku
2. Počáteční odpor podnikatelů
3. Omezená možnost kontroly (u malých obcí)
4. Nemožnost motivace k platbě (samospráva/státní správa)
5. „Zdražení pobytu“



POZITIVA VÝBĚRU POPLATKU

1. Příležitost realizovat rozvojové aktivity cestovního ruchu
2. Využití pro občany obce (omezení míry iritace)
3. Návštěvníci nemají s poplatkem problém
4. Vyrovnání prostředí – selektivní nastavení poplatku dle místa a 

času
5. Možnost regulovat návštěvnost
6. Zdroj pro financování DMO



JAK DO POPLATKU

1. Příklady dobré praxe – nastavení i výběr poplatku
2. Vytvoření obecní vyhlášky
3. Spuštění s postupným navyšováním poplatku
4. Informace podnikatelům ve velkém předstihu (minimálně rok)
5. Nastavení  „spravedlivého rozdělení“ poplatku
6. Při jakém objemu má smysl?

• Příklad: 25 lůžek, cca ½ obsazenost při poplatku 21 Kč = 95 tis. Kč
• Příklad: 100 lůžek, cca ½ obsazenost při poplatku 50 Kč = 912 tis. Kč



PŘÍKLAD ČESKÝ KRUMLOV

Rok Výše poplatku Příjem (v mil. Kč)

2018 21 8,55

2019 21 7,92

2020 21 5,77

2021 30 4,78

2022 50 10,59

13 000 obyvatel
5 000 lůžek



DALŠÍ VÝVOJ

1. Projekt MMR e-Turista
• Ulehčení práce podnikatelům
• Rychlá čísla
• Přesný výběr polatku

2. Zákon o cestovním ruchu – financování 
• Motivace k zapojení místních zdrojů
• Využití poplatků k financování destinačního managementu
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