DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané 22.2.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění OZV č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu
Důvod předložení:
Změna zákona o místních poplatcích provedená zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé
zákony v oblasti daní a některé další zákony. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 31.12.2020 a účinnosti nabyl v dané části hned 01.01.2021. Navrhovaným rozhodnutím bude zajištěn soulad OZV se
zákonem.
Základní fakta:
Uvedený předpis mění zákon o místních poplatcích jen v části místního poplatku z pobytu. Jde o
změnu formální povahy vymezující předmět poplatku a osvobození ze zákona, kterou je nutné promítnout do obecného textu předpisu města. Z důvodové zprávy k návrhu zákona lze stručně uvést: Rozšiřuje se okruh úplatných pobytů vyjmutých z předmětu poplatku z pobytu. Vedle (krátkodobých) pobytů,
při kterých je na základě zákona omezována osobní svoboda (typicky pobyt ve vazební věznici), budou z předmětu poplatku nově vyjmuty všechny pobyty ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů
lůžkové péče, pokud jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. V návaznosti na rozšíření
okruhu pobytů, které jsou vyňaty z předmětu poplatku, dochází k úpravě osob, které jsou od poplatku
osvobozeny. Nově budou z předmětu poplatku vyňaty všechny pobyty ve zdravotnických zařízeních
poskytujících lůžkovou péči, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. … V dosavadní
právní úpravě byly tyto osoby osvobozeny. Vyjmutí těchto pobytů z předmětu poplatku znamená pro
nemocnice a další zdravotnická zařízení s lůžkovou péčí odstranění povinností vést údaje o těchto
osobách v evidenční knize, event. plnit další povinnosti nepeněžitého charakteru jinak spojených s pobytem osvobozených osob.
Další drobné změny OZV jsou vyvolané rovněž změnou zákona legislativně-technické povahy.
Účinnost OZV je navržena 15. dnem po dni vyhlášení, což lze odhadnout na 10. března 2021. Vlastní
správa místního poplatku se však řídí zákonem již od 01.01.2021, včetně aplikace přechodných ustanovení.
Návrh úpravy článku 2 a článku 8 s vyznačením změn:
Článek 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1)

(2)
(3)

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 svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové
péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.
Poplatníkem poplatku je osoba, která v Uherském Hradišti není přihlášená (dále jen „poplatník“).
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat
poplatek od poplatníka.
Článek 8
Osvobození

(1)

Od poplatku je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území města Uherské Hradiště ve zdravotnickém zařízení poskytovatele
lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,
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1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího
veřejné zdravotní pojištění, nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího
ochranu veřejného zdraví konaných na území města Uherské Hradiště, nebo
e) vykonávající na území města Uherské Hradiště sezónní práci pro právnickou nebo podnikající
fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území města Uherské Hradiště
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném
záchranném systému.
Závěr:
Rada města na své schůzi konané 25.01.2021 doporučila vydat navržený předpis.
Zpracoval:
Mgr. Magda Tichá
Právní odbor
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