Město Janovice nad Úhlavou
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
číslo 04/2011
o místním poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelstvo města Janovice nad Úhlavou rozhodlo usnesením č. 72/2010 ze
dne 14.11.2011 vydat na základě § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb. o
místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Janovice nad Úhlavou (dále jen „Město“) touto vyhláškou zavádí
místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).
(2)Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Janovice nad Úhlavou (dále jen
„správce poplatku“).1)
Článek 2
Předmět poplatku
(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních
určených k přechodnému ubytování za úplatu.
Článek 3
Poplatník
(1) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba,
která přechodné ubytování poskytla.
Článek 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové
povinnosti a každou skutečnost, která má vliv na výši či trvání poplatkové
povinnosti, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy taková skutečnost
nastala.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci
poplatku údaje podle § 14a) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve
znění pozdějších předpisů.
(3) Poplatník je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které
zapisuje:
a) dobu ubytování,
b) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého
bydliště v zahraničí,
c) 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
předpisem2).
(4) Případný vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník
1

) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů.
2
) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě
stanovené v odst. 1) tohoto článku vyhlášky. Nárok na osvobození je
poplatník povinen správci poplatku doložit. Stejným způsobem a ve stejné
lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik nároku na osvobození.
Článek 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 6,- Kč za každé využité lůžko
a den.
Článek 6
Splatnost poplatku
(1) Ubytovatel je povinen předložit správci poplatku údaje
platbu poplatku za uplynulé čtvrtletí a to vždy do pátého
následujícím po skončení čtvrtletí.
(2) Na základě předložených údajů uhradí ubytovatel poplatek
15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí převodem na účet správce
v hotovosti v pokladně správce poplatku.

sloužící pro
dne v měsíci
nejpozději do
poplatku nebo

Článek 8
Osvobození a úlevy
(1) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování
studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních,
pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
c)
ubytovací
kapacita
v
zařízeních
sloužících
sociálním
a
charitativním účelům.
Článek 9
Způsob prokázání nároku na osvobození od poplatku nebo slevu
(1) Při žádosti o osvobození od poplatku podle článku 8, odst.1, písm. a),
písm. b) a písm. c) je poplatník povinen doložit (jako jeden z možných
způsobů):
• kolaudační souhlas podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů, ze kterého jednoznačně vyplývá,
že se jedná o ubytovací kapacitu v zařízení sloužícím pro
přechodné ubytování studentů a žáků (viz čl. 8, odst.1, písm. a)
nebo,
že se jedná o ubytovací kapacitu ve zdravotnických nebo lázeňských
zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení (viz čl.
8, odst.1, písm. b)
nebo,
že se jedná o ubytovací kapacitu v zařízeních sloužících sociálním
a charitativním účelům (viz čl. 8, odst.1, písm. c).
Článek 10
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.3)
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku4). Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny
nahoru.
Článek 11
Ustanovení závěrečná
3

) § 11 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů.
4
) § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů.

(1) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji ohlašovací povinnost
vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č.
280/2009 Sb. daňový řád ve znění pozdějších předpisů, může mu správce
poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení
§ 247, 248 a 249 citovaného zákona.
(2) Vydáním této vyhlášky se ruší platnost Obecně závazné vyhlášky č.
04/2010, kterou vydalo zastupitelstvo města usnesením č. č. 107/2010 ze dne
20.12.2010.
(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………………………………………………………………
MVDr. Ladislav Vyskočil
místostarosta

Zveřejněno na úřední desce města:
Sejmuto z úřední desky města:

……………………………………………………………………………
Mgr. Michal Linhart
starosta
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