
     M ěsto Janovice nad Úhlavou 
 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
číslo 04/2011 

o místním poplatku z ubytovací kapacity 
 
Zastupitelstvo m ěsta Janovice nad Úhlavou rozhodlo usnesením č. 72/2010 ze 
dne 14.11.2011 vydat na základ ě § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb. o 
místních poplatcích ve zn ění pozd ějších p ředpis ů a v souladu s § 10 písm. 
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní z řízení)  
ve zn ění pozd ějších p ředpis ů  
 

tuto obecn ě závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) M ěsto Janovice nad Úhlavou (dále jen „M ěsto“) touto vyhláškou zavádí 
místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „pop latek“). 
(2) Řízení o poplatcích vykonává M ěstský ú řad Janovice nad Úhlavou (dále jen 
„správce poplatku“). 1) 
 

Článek 2 
Předmět poplatku 

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcíc h a m ěstech v za řízeních 
ur čených k p řechodnému ubytování za úplatu. 
 

Článek 3 
Poplatník  

(1) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická ne bo právnická osoba, 
která p řechodné ubytování poskytla.  
 

Článek 4 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku v znik a zánik poplatkové 
povinnosti a každou skute čnost, která má vliv na výši či trvání poplatkové 
povinnosti, a to nejpozd ěji do 15 dn ů ode dne, kdy taková skute čnost 
nastala. 
(2) P ři pln ění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sd ělit správci 
poplatku údaje podle § 14a) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve 
znění pozd ějších p ředpis ů. 
(3) Poplatník je povinen vést v písemné podob ě eviden ční knihu, do které 
zapisuje: 

a) dobu ubytování, 
b) jméno, p říjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trv alého 
bydlišt ě v zahrani čí,  
c) číslo ob čanského pr ůkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, 
které ubytování poskytl.  

Zápisy do eviden ční knihy musí být vedeny p řehledn ě a srozumiteln ě. Tyto 
zápisy musí být uspo řádány postupn ě z časového hlediska. Eviden ční knihu 
ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posl edního zápisu. 
Zpracování osobních údaj ů v eviden ční knize se řídí zvláštním právním 
předpisem 2) . 
(4) P řípadný vznik nároku na osvobození od placení poplat ku je poplatník 

                                                      
1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů. 
2) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochran ě osobních údaj ů a o zm ěně n ěkterých 
zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 



povinen správci poplatku ohlásit písemn ě nebo ústn ě do protokolu ve lh ůt ě 
stanovené v odst. 1) tohoto článku vyhlášky. Nárok na osvobození je 
poplatník povinen správci poplatku doložit. Stejným  zp ůsobem a ve stejné 
lh ůt ě je poplatník povinen ohlásit zánik nároku na osvob ození. 
 

Článek 5 
Sazba poplatku  

(1) Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 6,- K č za každé využité l ůžko 
a den.  
 

Článek 6 
Splatnost poplatku 

(1) Ubytovatel je povinen p ředložit správci poplatku údaje sloužící pro 
platbu poplatku za uplynulé čtvrtletí a to vždy do pátého dne v m ěsíci 
následujícím po skon čení čtvrtletí.  
(2) Na základ ě p ředložených údaj ů uhradí ubytovatel poplatek nejpozd ěji do 
15 dn ů po uplynutí každého čtvrtletí p řevodem na ú čet správce poplatku nebo 
v hotovosti v pokladn ě správce poplatku. 
 

Článek 8 
Osvobození a úlevy 

(1) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá: 
a) ubytovací kapacita v za řízeních sloužících pro p řechodné ubytování 
student ů a žák ů, 
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo láze ňských za řízeních, 
pokud nejsou užívána jako hotelová za řízení, 
c) ubytovací kapacita v za řízeních sloužících sociálním a 
charitativním ú čel ům. 

 
Článek 9 

Způsob prokázání nároku na osvobození od poplatku nebo  slevu 
(1) P ři žádosti o osvobození od poplatku podle článku 8, odst.1, písm. a), 
písm. b) a písm. c) je poplatník povinen doložit (j ako jeden z možných 
způsob ů): 

• kolauda ční souhlas podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve zn ění pozd ějších 
předpis ů, ze kterého jednozna čně vyplývá,  

že se jedná o ubytovací kapacitu v za řízení sloužícím pro 
přechodné ubytování student ů a žák ů (viz čl. 8, odst.1, písm. a)  
nebo,  
že se jedná o ubytovací kapacitu ve zdravotnických nebo láze ňských 
zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová za řízení (viz čl. 
8, odst.1, písm. b)  
nebo, 
že se jedná o ubytovací kapacitu v za řízeních sloužících sociálním 
a charitativním ú čel ům (viz čl. 8, odst.1, písm. c). 

 
Článek 10 

Navýšení poplatku 
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem v čas nebo ve správné výši, 
vyměří mu správce poplatku poplatek platebním vým ěrem. 3) 
(2) V čas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část t ěchto poplatk ů 
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je 
příslušenstvím poplatku 4). Vym ěřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny 
nahoru. 

Článek 11 
Ustanovení záv ěre čná  

                                                      
3) § 11 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů. 
4) § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů. 



 (1) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lh ůt ě svoji ohlašovací povinnost 
vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnut ím podle zákona č. 
280/2009 Sb. da ňový řád ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, m ůže mu správce 
poplatku opakovan ě uložit pokutu za nepen ěžité pln ění ve smyslu ustanovení 
§ 247, 248 a 249 citovaného zákona. 
(2) Vydáním této vyhlášky se ruší platnost Obecn ě závazné vyhlášky č. 
04/2010, kterou vydalo zastupitelstvo m ěsta usnesením č. č. 107/2010 ze dne 
20.12.2010.   
(3) Tato vyhláška nabývá ú činnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………… 
MVDr. Ladislav Vysko čil    Mgr. Michal Linhart  
místostarosta     starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zveřejn ěno na ú řední desce m ěsta: 15.11.2011. 
Sejmuto z ú řední desky m ěsta:  30.11.2011. 
 
 


