
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen MP-rekreační) 

Základní informace k životní situaci 
MP-rekreační se vybírá v místech soustředěného turistického ruchu, lázeňských místech a za účelem 
léčení nebo rekreace. MP-rekreační hradí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v 
lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, 
pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. 
Dle Obecně závazné vyhlášky, kterou vydává Hl. m. Praha o místním poplatku za rekreační a lázeňský, 
je poplatník ubytovatel, který získá oprávnění k činnosti (ubytování), povinen provést přihlášení k MP-
rekreační.  
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat? 
Ve věci MP-rekreační jedná ubytovatel, fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné 

ubytování za úplatu v ubytovacím zařízení, resp. provozovně, spadající do správního území úřadu 

Městské části Praha-Suchdol (ve výjimečných případech jiná pověřená osoba na základě plné moci). 

Kde, s kým a kdy mohu tuto životní situaci řešit? 
MP-rekreační pro katastrální území Praha-Suchdol vyřizuje úřad Městské část Praha-Suchdol. Správu 

poplatku na úřadu zajišťuje Ekonomický odbor, kde lze vše vyřídit osobní návštěvou v úředních 

hodinách.  

Jaké jsou podmínky a postup řešení? 
Postup se řídí Obecně závaznou vyhláško Hl. m. Praha o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační 

pobyt. 

Důležité: 
- Poplatková povinnost vzniká dnem následujícím po dni příchodu a končí dnem ukončení pobytu. 

- Ubytovatel je povinen oznámit zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci 

povolení nebo oprávnění k činnosti (ubytování), v ostatních případech do 30 dnů ode dne 

zahájení činnosti (ubytování). 

- Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit správci 

poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

- Ubytovatel (poplatník) provede registraci k poplatku přímo v sídle místně příslušného správce 

poplatku, nebo elektronickým podáním formuláře, obsahujícího povinné údaje dle platné 

vyhlášky. Elektronické podání musí být učiněno přes datovou schránku, nebo doplněno 

ověřitelným elektronickým podpisem.  

- Při registraci musí ubytovatel předložit: 

o zplnomocnění k registraci (pokud jde o osobu, která nemá z výpisu Obchodního rejstříku 

nebo živnostenského listu oprávnění k zastupování ubytovatele) 

o Při osobní registraci u správce poplatku na Úřadu MČ Praha-Suchdol je třeba předložit navíc 

občanský průkaz, nebo cestovní doklad (cizinec). 

- Správce poplatku při registraci přidělí poplatníkovi unikátní variabilní symbol pro platby MP-

rekreační. 

- Dle zákona o místních poplatcích je „Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční 

knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého 

pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního 

dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny 

přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. 

Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování 

osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (Zákon č. 101/2000 Sb., o 



ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)“. Z evidenční 

knihy musí být patrný účel poskytnutého ubytování a všechny další údaje rozhodné pro správné 

stanovení výše a typu poplatku. 

Kde získám formuláře? 
Vytištěné formuláře k vyplnění lze vyzvednout na úřadu MČ Praha-Suchdol v ekonomickém odboru. 
Formulář ke stažení ve formátu PDF (s možností vytisknout a ručně vyplnit) bude v nejbližší době 
umístěny na webu MČ Praha-Suchdol: 
- Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt - měsíční 

PDF 
Formulář ke stažení ve formátu DOC (možnost vyplnit na počítači) bude v nejbližší době umístěny na 
webu MČ Praha-Suchdol: 
- Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt - měsíční 

DOC (proklik na URL dokumentu na webu MČ – spustit stahování) 
Poznámka: 
Formulář kombinuje přiznání k poplatku z ubytovací kapacity s poplatkem za lázeňský nebo rekreační 
pobyt. 
 

Jaká je výše poplatků a jaké jsou termíny pro zaplacení? 
Výše MP-rekreační je určena Obecně závaznou vyhláškou Hl. m. Praha o místním poplatku za lázeňský 
nebo rekreační. 
Po skončení kalendářního měsíce je ubytovatel povinen prostřednictvím formuláře nahlásit správci 
poplatku počet dnů pobytu ubytovaných osob, které podléhají poplatku, a celkovou částku poplatku, 
kterou je povinen za tyto osoby odvést, a to do 15. dne každého následujícího měsíce. Nahlášené 
počty osob musí odpovídat povinné evidenci v evidenční knize o osobách, kterým bylo poskytnuto 
ubytování.  

Aktuální výše MP-rekreační: 

Poplatek za: Výše MP-
rekreační 

každou osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento 
dnem příchodu 

15,- Kč 

Od poplatku jsou osvobozeny osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a 
sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za 
ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den. 
 
Důležité: 
Je třeba si uvědomit, že výše poplatku je stanovena bez vyměření a je určena výpočtem, který musí 
provést sám poplatník na základě: 
- vlastní evidence o ubytovaných osobách, které podléhají poplatku, 
- aktuální výše poplatku za využité osobu a den, který je povinen od těchto osob vybrat. 

 
Ke změny výše poplatku za lůžko a den může dojít při změnách obecně závazné vyhlášky Hl. m. Praha a 
v tomto případě boudou poplatníci vyrozuměni o změně následujícími způsoby: 
-  zveřejněním změn přes úřední desku v elektronické i tištěné podobě formou Veřejné vyhlášky,  

-  zveřejněním informace na webu MČ Praha-Suchdol, 

-  zveřejněním změn obecně závazné vyhlášky na webu magistrátu hl. m. Praha. 

Dále je třeba si uvědomit, že povinnost podávat přiznání k poplatku zaniká až po odhlášení ubytovatele 
z evidence u správce poplatku z důvodu ukončení činnosti ubytovacího zařízení nebo provozovny, 
nebo ukončení podnikání. 



Termín splatnosti MP-rekreační: 

Poplatek je splatný bez vyměření do 15. dne každého následujícího měsíce na účet místně příslušného 
správce poplatku pod přiděleným variabilním symbolem. 

 

Možnosti úhrady MP-rekreační:   
- bezhotovostním převodem na účet MČ Praha-Suchdol č. 19-2000699359 /0800 (Česká spořitelna) 

s uvedením přiděleného variabilního symbolu, 

- v hotovosti na ekonomickém odboru MČ Praha-Suchdol (budova radnice, 2. patro) v úředních 

dnech, 

- poštovní poukázkou u České pošty, kdy si poplatník složenku vyplní sám, a na složence uvede 

potřebné údaje pro identifikaci platby (částku, přidělený variabilní symbol, číslo účtu 

19-2000699359/0800). 

Jaké mám možnost řešit podání elektronicky? 
- Podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky (v tomto případě 

nemusí být podání podepsáno uznávaným elektronickým podpisem). 

- Podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MČ Praha-Suchdol 

e-podatelna@praha-suchdol.cz, které je podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

- Podání učiněné datovou zprávou, zaslanou e-mailem na e-podatelnu MČ Praha Suchdol 

e-podatelna@praha-suchdol.cz, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem. 

V tomto případě je třeba podání potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním 

podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem, nebo potvrdit prostřednictvím 

datové schránky a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu. 

Jaké legislativní předpisy upravují MP-rekreační? 
- Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za lázeňský nebo 

rekreační pobyt, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Existují nějaké související předpisy týkající ubytovacích služeb v Praze? 
Ano, Obecně závazná vyhláška č. 27/2003 hl. m. Prahy o místním poplatku z ubytovací, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovující poplatky z ubytovací kapacity vybírané v zařízeních určených k 
přechodnému ubytování za úplatu. 
 

Hrozí mi nějaké sankce a pokuty? 
Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu podle zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád nebo zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to i 
opakovaně. Pořádková pokuta tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité 
povahy, může být udělena až do výše 500 000 Kč. 
Není-li poplatek zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, může být navýšen 
správcem poplatku až na trojnásobek (par. 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích). 
 

Jaké je platnost výše uvedených informací? 
Výše uvedené informace odpovídají stavu legislativy k datu 30.6.2019 


