Zavedení místního poplatku z pobytu – nová OZV č. 2/2019.
Povinnost ohlásit se na MÚ jako plátce poplatku z pobytu do 30.1.2020
Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s platností od 1. ledna 2020 nahrazuje nynější
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity jedním poplatkem z
pobytu, jemuž bude podléhat každý krátkodobý pobyt do 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u
jednotlivého poskytovatele pobytu, bez ohledu na místo a účel pobytu. Rozšíří se tak okruh
ubytovacích zařízení, kterých se bude výběr místního poplatku týkat o další prostory, jako jsou například
byty, chaty, chalupy a ateliéry. Díky novele se poplatek bude nově vztahovat na poskytnutí úplatného
pobytu bez ohledu na to, zda je místo pobytu kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv a
bude se tedy týkat i provozovatelů nabízejících ubytování přes digitální platformy.
Novela dále zavádí přesnější vymezení osvobozených osob a úlev u poplatku ze psů. Nárok na sníženou
sazbu bude mít nově důchodce od věku 65 let nebo držitel průkazu ZTP, ZTP/P. Novela rovněž
osvobozuje všechny osoby provozující útulky pro psy bez ohledu na zřizovatele.
Obecně pro místní poplatky platí, že údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu z místního poplatku
je poplatník povinen ohlásit městskému úřadu do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na
osvobození nebo úlevu s tím, že nesplněním této povinnosti nárok na osvobození nebo úlevu
zaniká.
Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou schválilo dne 2.12.2019 s účinností od 1.1.20120 novou
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místních poplatcích, kterou se ruší současná obecně závazná
vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích. Novou vyhláškou je zaveden místní poplatek z pobytu ve
výši 15 Kč za každý započatý den úplatného pobytu, s výjimkou dne jeho počátku (maximálně bylo
možno použít sazbu 21 Kč). Na rok 2021 bude možno použít sazbu až 50 Kč. Zastupitelstvo města
předběžně uvažuje se sazbou 25 Kč. Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není
přihlášená vč. cizinců. Je to tedy host, kterému byl poskytnut úplatný pobyt. Plátcem poplatku je
poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen poplatek vybrat a odvést pololetně městu. Poplatek
tedy „nejde z kapsy“ poskytovatele pobytu. Poskytovatel pobytu vede v účetnictví tento vybraný
poplatek odděleně od ceny za lůžko. Poplatek z pobytu bude splatný tak jako stávající poplatky do 15.7.
za 1. pololetí 2020 a do 15.1. za 2. pololetí 2020 atd..
Všechny osoby, které poskytovaly úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí
účinnosti nové vyhlášky, a které jsou plátcem poplatku z pobytu podle nové vyhlášky jsou povinny ve
lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí její účinnosti splnit ohlašovací povinnost. Znamená to, že se každý
poskytovatel pobytu musí do 30. ledna 2020 ohlásit jako plátce nového poplatku z pobytu na
Městském úřadě v Hluboké nad Vltavou.
Formulář pro ohlášení k poplatku z pobytu tj. „Ohlášení činnosti spočívající v poskytování úplatného
pobytu“ bude rovněž zveřejněn, spolu s novou vyhláškou, na internetových stránkách města
http://obcan.hluboka.cz/ v sekci Dokumenty.
MÚ Hluboká nad Vltavou, odbor ekonomický a správy majetku.

