DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané 16.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu
Důvod předložení:
Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o místních poplatcích“), vyhlášená 06.11.2019 pod č. 278/2019 Sb., která nabude účinnosti dnem
1. ledna 2020. Změna zákona vyvolává nutnost zrušit či upravit stávající obecně závazné vyhlášky o
místních poplatcích. Vydání obecně závazné vyhlášky je vyhrazenou působností zastupitelstva města.
Základní fakta:
Předmětnou novelou dochází k výrazným změnám zákona o místních poplatcích. Mezi nejdůležitější
změny patří úprava samotného zmocňovacího ustanovení k vydání obecně závazné vyhlášky zavádějící místní poplatek, včetně stanovení jejích povinných a fakultativních náležitostí, zrušení místního
poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity, zavedení nového
místního poplatku z pobytu, změna definice poplatníka. Určité změny se v různé míře dotýkají každého z místních poplatků. Výše uvedená skutečnost se pak promítá do nutnosti zrušení či úprav stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona o místních poplatcích. (Text zákona s vyznačením změn zpracovaný
ministerstvem vnitra je v příloze materiálu.)
Povinnými částmi OZV jsou sazba poplatku, lhůta pro podání ohlášení, nevyloučí-li se povinnost ohlášení podat, a splatnost poplatku (§14 odst.2). Dále lze upravit jedině další osvobození nebo úlevu od
poplatku, vyloučení povinnosti podat ohlášení, další způsob placení a jemu odpovídající den platby
poplatku, než je způsob placení a den platby podle daňového řádu, nebo delší lhůtu pro oznámení
změn v podaném ohlášení (§14 odst.3).
K možnosti dalšího osvobození je třeba v obecné rovině dodat, že rozsah a konkrétní podoba dalšího
osvobození či úlev je na uvážení města s ohledem na místní podmínky a její potřeby a zájmy. Příslušná úprava však nesmí působit diskriminačně, tj. nesmí zvýhodňovat určitou skupinu poplatníků bez
racionálního a legitimního důvodu.
Místní poplatek z pobytu je zákonem nově zaváděným poplatkem namísto poplatku za lázeňský a
rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity. Místní poplatek z ubytovací kapacity má
město Uherské Hradiště dosud zaveden v OZV č. 4/2010, sazba poplatku činí 4 Kč za každé využité
lůžko a den.
Předkládaný návrh vychází ze zákona, v samostatné působnosti město upravuje sazbu poplatku a
další osvobození.
Článek 1- zavedení poplatku a určení správce dle zákona
Článek 2 - Poplatníkem poplatku z pobytu je dle zákona každá fyzická osoba, která není v obci přihlášená. Pojem „přihlášení fyzické osoby“ je nově zavedený v § 16c zákona o místních poplatcích a přihlášením se rozumí jak přihlášení k trvalému pobytu, tak hlášení místa pobytu v případě cizinců. Pro
vznik poplatkové povinnosti je zároveň rozhodná skutečnost, že daná osoba v obci pobývá za úplatu u
jednotlivého poskytovatele pobytu po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
Článek 3 – úprava ohlašovací povinnosti
Článek 4 a 5 - povinnost vést evidenční knihu zůstává v zákoně z dřívější právní úpravy. Zákon
umožňuje evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu pro pořadatele velkých kulturních či sportovních akcí, kteří v souvislosti s touto akcí pro její účastníky poskytují úplatný pobyt.
Článek 6 - zákonná sazba poplatku z pobytu činí nejvýše 21 Kč. S účinností od 01.01.2021 činí sazba
poplatku nejvýše 50 Kč. Navrhuje se stanovit v Uherském Hradišti poplatek ve výši 20 Kč. Základem
poplatku z pobytu je počet započatých dní bez započítání dne příjezdu.
Článek 7 – úprava splatnosti
Článek 8 - Osvobození od poplatku zahrnuje v odst. 1 a 2 osvobození stanovené zákonem a
v odstavci 3 je v rámci samostatné působnosti města navrženo osvobodit dále „osoby pobývající na
území města Uherské Hradiště po dobu konání Letní filmové školy v budovách škol a na plochách
určených pro stany“.
Článek 9 – upraveno navýšení včas neodvedeného poplatku dle zákona
Článek 10 – přechodná úprava ohlašovací povinnosti pro stávající plátce
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Příslušné odkazy na zákonnou úpravu u jednotlivých ustanovení obsahuje čistopis předpisu, který je
přílohou návrhu usnesení.
Závěr:
Rada města při své schůzi konané 02.12.2019 doporučila vydat navržený předpis.
Zpracoval:
Mgr. Magda Tichá
Právní odbor
Návrh předpisu je zpracován v součinnosti s ekonomickým odborem
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