
Město Příbram Pro jednání ZM
Odbor : ekonomický dne : 09.11.2020
Název bodu jednání: Návrh obecně závazné vyhlášky o mistnIm poplatku z pobytu

Předkládá:

Zpracoval:

projednáno:

Rada města Příbram

Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

v RM dne 19.10.2020, č. usn. 846/2020

Text usneseni RM:
Rada l. doporučuje ZM

schválit Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu, s tím že sazba poplatku činí
10 kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. '

ll. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 09.11.20ZQ

Napsal: Alena Kolingerová

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje — neschvaluje
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu, s tlm že sazba poplatku činí ...KČ za každý
započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Důvodová zpráva:
Novelou zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích došlo od 01.01.2020 k zavedení místního poplatku
z pobytu, do konce roku 2019 byl vybírán místní poplatek z ubytovací kapacity. Poplatníkem poplatku z
pobytu je osoba, která v obci není přihlášená. Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvajíci
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku
není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda. Poplatek je zaměřen na
krátkodobý pobyt, který bude mít v praxi vesměs rekreační a turistickou povahu, nicméně není vázán na
konkrétni účel pobytu (kromě vyloučeni pobytů v důsledku zákonného omezeni osobní svobody). Stejně
tak není vázán na místo, kde je pobyt realizován, není tedy podmíněn pobytem v zařízeni určenému
k poskytováni přechodného ubytování, ale vztahuje se j na všechny ostatní případy (umožněni stanování
na zahradě, krátkodobé ubytování v bytě v rámci sdílené ekonomiky apod.).
V souvislosti s § 14 odst. 2 písm. a) zákona o místních poplatcích je stanoveni sazby poplatku povinnou
náležitosti obecně závazné vyhlášky. Sazba se vztahuje ke každému započatému dni pobytu, s výjimkou
dne jeho počátku (který se ve výši poplatku nezohledňuje), a její výše nesmí podle § 3d zákona o místních
poplatcích překročit v roce 2020 částku 21 KČ a od roku 2021 částku 50 Kč. V těchto zákonných limitech
může obec stanovit výši sazby podle svého uváženi a nemusí ji v obecně závazné vyhlášce nijak
zdůvodňovat. Poplatek nelze stanovit paušální částkou.

V současné době platné Obecně závazné vyhlášce č. 11/2019 ze dne 16. prosince 2Q19, o místním
poplatku z pobytu činí poplatek 10,--KČ za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Poplatek je odváděn plátcem, který je poskytovatelem úplatného pobytu.

Zákon řeší osvobozeni a úlevy, nad rámec níže uvedeného zákonného osvobození může obec na základě
§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích v obecně závazné vyhlášce upravit další osvobozeni či úlevy od
poplatku. Rozsah a konkrétní podoba dalšího osvobození či úlev je na uvážení obce 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.



výše příjmů u poplatku z ubytovací kapacity a
poplatku z pobytu

Rok příjmy
2014 295 780
2015 320 816
2016 380 816
2017 374 824
2018 370 129
2019 426 927

2020* 90 944
2020 184 800

*poplatek z ubytovací kapacity za 4. čtvrtletí 2020

Příloha:
I) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu
2) Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 ze dne 16. prosince 2019, o místním poplatku z pobytu

s vyznačenými změnami
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. .../2020

MĚSTO PŘÍBRAM
Obecně závazná vyhláška č. .../2020

ze dne ...................,
o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne usnesením č..........
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška").

ČI. 1
Úvodní ustanoveni

(l) Město Příbram zavádí ve smyslu ustanovení § 1 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek z pobytu (dále jen
,poplatek").

(2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Příbram - Odbor ekonom ický (dále jen »správce
poplatku"). V řízeni ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb.,
daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

ČI. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku

(l) 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.

(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která na území města Příbram není přihlášená (dále jen
npOP|atník").

(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen ,,plátce"). Plátce je povinen
vybrat poplatek od poplatníka.

ČI. 3
Ohlašovací povinnost

(l) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášeni nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti
spočÍvajicí v poskytováni úplatného pobytu. Ukončeni této činnosti plátce ohlási správci
poplatku ve lhůtě 30 dnů.

(2) V ohlášení plátce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. .../2020

doručováni; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činnosti,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnosti plátce,

C) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízeni, případně
též období roku, v nichž poskytuje pobyt

(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvn iho státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v
tuzemsku pro doručování.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášeni, je plátce povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala. ,

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejni správce poplatku na své úřední
desce.'

ČI. 4
Evidenční povinnost

(l) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé
zařízení nebo m isto, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje
týkajIcI se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou

a) den počátku a den konce pobytu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášenI nebo obdobného místa

v zahraničí,
C) datum narození,

d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být

1. občanský průkaz,

2. cestovní doklad,

3. potvrzeni o přechodném pobytu na území,

4. pobytová karta rodinného přÍs|ušnjka občana Evropské unie,

5. průkaz o povoleni k pobytu,

6. průkaz o povoleni k pobytu pro cizince,

7. průkaz o povoleni k trvalému pobytu,

8. průkaz žadatele o uděleni mezinárodní ochrany, nebo

9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a

e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobozeni od poplatku.

' § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. .../2020

(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně,
srozumitelně, způsobem zaručujlcim trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně
z časového hlediska.

(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního
zápisu.

ČI. 5
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu

(l) Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt
účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud
a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a
b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném řozsahu nejméně 60

dnů přede dnem zahájeni poskytováni pobytu správci poplatku.

(2) Plátce v oznámeni podle odstavce 1 písm. b) odůvodni předpokládaný počet účastníků
akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň
údaje o
a) dni počátku a dni konce konání této akce,
b) názvu a druhu této akce, a
c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.

(3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plněni evidenční povinnosti ve
zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splněni podmínek podle odstavce 1.
O zákazu plněni evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce
poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámeni podle odstavce 1 písm. b).

(4) Při plněni evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou
pouze
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až C) a
b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného

poplatku v členění podle
1. dne poskytnutí pobytu,
2. zařIzení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3. důvodu osvobození.

ČI. 6
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ...... Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

ČI. 7
Splatnost místního poplatku a jeho placeni

(l) Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne nás|edujÍcÍho
čtvrtletí.

%
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. .../2020

(2) Platba poplatku se provede dle ustanoveni § 163 daňového řádu, odst. 3 zejména
následujIchni způsoby:

a) bezhotovostní platbou na účet města Příbram,
b) složenkou na účet města Příbram,
c) hotově v pokladnách Městského úřadu Příbram.

ČI. 8
Osvobození

(l) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby

podle zákona upravujicího sociálnI služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P,
a její průvodce, '

b) mladší 18 let,
C) hospitalizovaná na území města ve zdravotnickém zařízeni poskytovatele lůžkové

péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
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 nebo

e) vykonávajÍcÍ na území města sezónni práci pro právnickou nebo podnikajÍcÍ fyzickou
osobu nebo

f) pobývajÍcÍ na území města
1. ve školském zařízeni pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo

školském zařízeni pro preventivně výchovnou péči anebo v zařIzeni pro děti
yyžadujÍcÍ okamžitou pomoc,

2. v zařízeni poskytujÍcÍm ubytování podle zákona upravujicIho sociálnI služby,
3. v zařIzení sĹoužÍcÍm k pomoci lidem v ohroženi 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.
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen přis|ušnÍk bezpečnostního sboru, voják v činné službě,

státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývajÍcÍ na území města
v zařízeni ve vlastnictví České republiky nebo tohoto města v souvislosti s plněním
služebních nebo pracovních úkolů.

ČI. 9
Navýšení poplatku

(l) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.

(2) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšeni je příslušenstvhn poplatku sledujichn jeho osud.

JÍ
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'" Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. .../2020

ČI. 10
Závěrečná ustanovení

(l) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinností této vyhlášky se posuzuji podle
dosavadních právních předpisů.

(2) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 ze dne 16. prosince 2019, o místním
poplatku z pobytu.

(3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Mgr. jan Konvalinka v. r.
starosta

Ing. Martin Buršík, MBA v. r.
1. m istostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Zpracoval: Odbor ekonomický

Sejmuto dne: ..........

Zveřejněno na internetových stránkách města'
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.l Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. J4MW..J2020

MĚSTO PŘÍBRAM
Obecně závazná vyhláška č. 44/m9.../2020

ze dne
o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 4€km~RGe=49
usnesením ČAE412Q49/ZM.......... usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místnIch poplatcích) a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška").

ČI. 1
Úvodní ustanovení

(l) Město Příbram zavádí ve smyslu ustanovení § 1 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb.,
o mIstních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek z pobytu (dále jen
»poplatek").

(2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Příbram - Odbor ekonomický (dále jen ,,správce
poplatku"). V řízeni ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb.,
daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

ČI. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku

(l) 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.

(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která na území města Příbram není přihlášená (dále jen
,,poplatník").

(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen ,,plátce"). Plátce je povinen
vybrat poplatek od poplatníka.

ČI. 3
Ohlašovací povinnost

(l) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájeni činnosti
spočÍvajícl v poskytování úplatného pobytu. Ukončeni této činnosti plátce ohlásí správci
poplatku ve lhůtě 30 dnů.

(2) V ohlášení plátce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmenI nebo název, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro
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" l Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. JJRM9.../2020 ,

l

doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činnosti,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

c) další údaje rozhodné pro stanoveni poplatku, zejména místa a zařízeni, případně
též období roku, v nichž poskytuje pobyt.

(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 32 adresu svého zmocněnce v
tuzemsku pro doručování.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala. ,

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidenci, do nichž má
zřízen automatizovaný přistup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední
desceú

ČI. 4
Evidenční povinnost

(l) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé
zařízeni nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt Do evidenční knihy zapisuje údaje
týkajIcI se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou

a) den počátku a den konce pobytu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášeni nebo obdobného místa

v zahraničí,
C) datum narozeni,

d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být

1. občanský průkaz,

2. cestovní doklad,

3. potvrzení o přechodném pobytu na území,

4. pobytová karta rodinného příslušnÍka občana Evropské unie,

5. průkaz o povoleni k pobytu,

6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,

7. průkaz o povoleni k trvalému pobytu,

8. průkaz žadatele o uděleni mezinárodní ochrany, nebo

9. průkaz žadatele o poskytnuti dočasné ochrany, a

e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobozeni od poplatku.

' § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
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(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně,
srozumitelně, způsobem zaručujicim trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně
z časového hlediska.

(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedeni posledního
zápisu.

ČI. 5

Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu

(l) Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt
účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud
a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a
b) oznámi záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60

dnů přede dnem zahájeni poskytováni pobytu správci poplatku.
(2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků

akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň
údaje o
a) dni poUtku a dni konce konáni této akce,
b) názvu a druhu této akce, a
c) jednotlivých zařIzenIch nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.

(3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve
zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1.
O zákazu plněni evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce
poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).

(4) Při plněni evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou
pouze
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného

poplatku v členěni podle

1. dne poskytnutí pobytu,
2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3. důvodu osvobozeni.

ČI. 6
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí KČ za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho
počátku.

ČI. 7
Splatnost místního poplatku a jeho placeni

(l) Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne nás|edujÍcÍho
čtvrtletí.
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(2) Platba poplatku se provede dle ustanovení § 163 daňového řádu, odst. 3 zejména
následujichni způsoby:

a) bezhotovostní platbou na účet města Příbram,
b) složenkou na účet města Příbram,
C) hotově v pokladnách Městského úřadu Příbram.

ČI. 8
Osvobození aAlevy

(I) Od poplatku z pobytu 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 ve zdravotnickém zařIzeni poskytovatele lůžkové

péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabj|itačni péče
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona

upravujiciho veřejné zdravotní pojištěni, nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,

d) pečujÍcÍ o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona
upravujiciho ochranu veřejného zdraví konaných na území města nebo

e) vykonávajIci na území města sezónní práci pro právnickou nebo podnikajÍcÍfyzickou
osobu nebo

f) pobývající na území města
1. ve školském zařízeni pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo

školském zařizenÍ pro preventivně výchovnou péči anebo v zařizení pro děti
vyžadujÍcÍ okamžitou pomoc,

2. v zařízeni poskytujÍcÍm ubytováni podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízeni sloužicim k pomoci lidem v ohroženi nebo nouzi provozovaném

veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačnIch prací podle zákona

o integrovaném záchranném systému.
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě,

státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývajici na území města
v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo tohoto města v souvislosti s plněním
služebních nebo pracovních úkolů.

ČI. 9
Navýšeni poplatku

(l) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.

(2) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvIm poplatku sledujichn jeho osud.
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Čl.44
Závěrečná ustanoveni

(l) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinností této vYhiášky se posuzuji podle
dosavadních právních předpisů.

emzrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 4RQ4Q11/2019 ze dne 43.1.6. prosince 2QIQ2019,
o mIstním poplatku z uby~G~aaypobYtu.

(?)ĹaTato obecně závazná vyhláška nabývá MŮ¥E~ĹaléAa¥éA~beGR~m~jčinnosti
dnem 1. ledna .

Mgr. Jan Konvalinka v. r.
starosta

Ing. Martin Buršík, MBA v. r.
1. m ístostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto dne: .... ......

Zpracoval: Odbor ekonomický

Zveřejněno na internetových stránkách města:
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