
jo

Město Příbram Pro jednání zm
Odbor: ekonomický dne: 29.03.2021
Název bodu jednání: Návrh obecně závazné vyhlášky o mIstním poplatku z pobytu

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města Příbram

Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

v RM dne 22.02.2021, č. usn. 129/2021

Text usneseni RM:
Rada doporučuje ZM

schválit Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu.

Napsal: Alena Kohngerová

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje - neschvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu.

Důvodová zpráva:

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 609/2020 Sb. ze dne 22.12.2020, kterým se mění některé
zákony v oblasti daní a některé další zákony (tzv. daňový balíček). Uvedeným zákonem došlo mimo jiné
k dÍ|čÍ novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o místních poplatcích").

Nově tak podle § 3a odst. 2 zákona o mIstních poplatcích není předmětem poplatku pobyt ve
zdravotnickém zařízeni poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou
podle zákona upravujÍcÍho veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.
Současně došlo i k ,,technické" úpravě osvobození v § 3b zákona o mIstních poplatcích.

Na základě Informace o dílčí novele zákona o místních poplatcích a nutnosti přijetí nové obecně
závazné vyhlášky od Ministerstva vnitra České republiky ze dne 20. ledna 2021 je nutno vydat novou
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu, která bude v souladu s novelou zákona o
místnIch poplatcích. Na základě doporučení Ministerstva vnitra České republiky byly do návrhu obecně
závazné vyhlášky o mistním poplatku z pobytu zapracovány další drobné změny.

PřIloha:
l) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu
2) Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 ze dne 9. listopadu 2020 s vyznačenými změnami



Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. .../2021

MĚSTO PŘÍBRAM
Zastupitelstvo města Příbram

Obecně závazná vyhláška č. .../2021
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 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").

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 ekonomický (dále jen ,,správce
poplatku"). V řízení 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, a pobyt ve zdravotnickém zařízení
poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona
upravujÍcÍho veřejné zdravotní pojištěni nebo pokud je její součástí.'

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

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

' § 3a zákona o místních poplatcích
' § 3 zákona o místnIch poplatcích
' § 3f zákona o místních poplatcích
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Město Příbram Obecnč závazná vyhláška č. .../2021

ČI. 3
Ohlašovací povinnost

(l) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášeni nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti
spočÍvajÍcÍ v poskytováni úplatného pobytu. Ukončení 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
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 zařízení, případně
též období roku, v nichž poskytuje pobyt

(3) Plátce, který nemá sIdlo 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 2 adresu svého zmocněnce v
tuzemsku pro doručováni.'

(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
desce.7

ČI. 4
Evidenční povinnost'

(l) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé
zařízení 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 narození,

' § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
' § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
' § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
' § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
' § 3g zákona o místních poplatcích
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. .../2021

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|ušnika občana Evropské unie,

5. průkaz o povolení k pobytu,

6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,

7. průkaz o povolení 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.

(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně,
srozumitelně, způsobem zaručujÍcÍm 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 rozsahu9

(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 rozsahu nejméně 60
dnů přede dnem zahájeni poskytování pobytu správci poplatku.

(2) Plátce v oznámení 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 zařÍzenich 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 plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce
poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).

(4) Při plnění 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

9 § 3h zákona o místních poplatcích
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. .../2021

1. dne poskytnutí pobytu,

2. zařízeni nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3. důvodu osvobozeni.

ČI. 6
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 10,-- KČ za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

ČI. 7
Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího
čtvrtletí.

ČI. 8
Osvobozeni

Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně o místních
pop|atcich,'o

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 přIsIušenstvkn poplatku sledujíchn jeho osud. "

ČI. 10
Závěrečná ustanoveni

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

(2) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 ze dne 9. listopadu 2020, o místnIm
poplatku z pobytu.

'° § 3b zákona o mistních poplatcích
" § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
" § 11 odst. 3 zákona o mIstnich poplatcích

h
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. .../2021

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášeni.

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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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. 3R(R(J.../2021

MĚSTO PŘÍBRAM
Zastupitelstvo města Příbram

Obecně závazná vyhláška č. 3RO20.../2021
ze dne 9Aktepadu 2020~.........-,

o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne
usnesením č. A53RMQ/ZM usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (mkge~áke~^¥ÁE~'~l~hj
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 ustanoveni § 1 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb.,
o místnich 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, a pobyt ve zdravotnickém zařízeni
poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona
upravuiÍcÍho veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je jejÍ součásti.'

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

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

' § 3a zákona o místních poplatcích
' § 3 zákona o místních poplatcích
' § 3f zákona o místních poplatcích
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I Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. 3R(RQ.../2021

ČI. 3
Ohlašovací povinnost

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

(2) V ohlášeni plátce uvede'

a) jméno, popřípadě jména, a přijmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro
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 činností,
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
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v
tuzemsku pro doručovániů

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

,
(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 přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední
desce.7

ČI. 4
Evidenční povinnost§

(l) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé
zařIzení 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 přihlášení nebo obdobného místa

v zahraničí,
c) datum narozeni,

' § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
' § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
' § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
' § 3q zákona o místních poplatcích
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. 3R(R(J.../2021

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 přislušníka občana Evropské unie,

5. průkaz o povolení k pobytu,

6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,

7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,

8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo

9. průkaz žadatele o poskytnuti dočasné ochrany, a
e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobozeni od poplatku.

(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně,
srozumitelně, způsobem zaručujÍcÍm 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 pInit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60

dnů přede dnem zahájeni poskytováni pobytu správci poplatku.
(2) Plátce v oznámení 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 zařIzeních 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 plnění 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

l 9 § 3h zákona o místních poplatcích
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1. dne poskytnuti pobytu,
2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3. důvodu osvobozeni.

ČI. 6
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 10,-- KČ za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

ČI. 7
Splatnost mistniM poplatku ajeho placeni

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

p€jplatku řádu, edst. 3 zeiméRa
RámeduNmi zpuseby
----
b) skženkeu ria účet měmRÄbfam,
G) ketevě v p€kladAáGh- " ' '" "'

ČI. 8
Osvobození

Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně o místních poplatcích. 'o
je esA/€)bE)zeRa43seba

G) 44e¥l€kjmá, €js€'baj~áde považována
kteFájedEžitelem pFEAcazl4-z'rp/p,

a její pH~Ge:

d)— mladší -18 let,

e)— Msfm~aRá na 4jzeFFMFFěsme zařkeM p€j8ky»¥atele lužk£)\/é
péče s \/ýfH'RkEjL4 €)s€Hby, které je peskytována lázeňská léGebně fmlabi|¥Éa=i péče

1. jake pEispěvke¥á 4á-zeňskájéěebně péče p€Kjlezák€¥Aa
\/eřeiRé 2Ekav€)tni pejištěni, nebo

2 - AehFazená z \/eřejFÉm€HEd~€miAe

f)pečufi6i e děÉL44a z€=µd'waGLakGimebe jiné podobné ako pf€j dětí pedle zákona
veí'ejnéhe z£k~«jRaRý~a4zem FFlěstaAebo

eseba neb€)

h)— na území města
1. ve škdském- zaEizeni ¥ýk€~úm¥FÁ FlebE) €K*FaFHRé výGÁwý ařtebe

šk£jkkém-2=äz~pr€' Ĺ3Fe\/e'F¥ÉpNÁě\/ýG~KjH péCi aReb€j v-zařízeni pf€) děti
¥yžad4giGi

'O § 3b zákona c) rnj_s,tních [jolj|atcich
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2. ~2aÄzeni ubyteváni pedle Eýužby-.

—\/ k lidem v €)kF€ů;eni mebe ň€jHz4
ve%Rě-p'~=ý~emmkem daně ' pÄj~~iGkýGh eseb. Aebe

4. za účelem výk(mu nebo llk¥KgaCFÁGR p'ac8 podle zák€jRa
e integr€)vané,m zá(*raRRém systému.

(?)—AaLp€@atku z pobytu je přis|ušRikbezpe=€jstnihesbeFa. ¥€jják sluZbě,
státní zaměsmAeG nebo zaměsLRaRe6 České republiky i¥jbývajk3i- na území města
v-zaÄzeRi ve vlastni&4 Geské republiky města v setwisLesti jMěním
dužebMch nebe úkdů

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 sledujíchn jeho osud. "

ČLIO
Závěrečná ustanovení

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

(2) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 44RM93/2020 ze dne
listopadu 2020, o místním poplatku z pobytu.

@QjTato ae^zá¥azR&vyh|áška nabývá účinnosti patnáctým dnem 4Ae=a==po dni
vYh|ášeni.

Mgr. Jan Konvalinka v. r.
starosta

Ing. Martin Buršík, MBA v. r.
1. místostarosta

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

Zpracoval: Odbor ekonomický

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

Zveřejněno na internetových stránkách města:

" § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
" § 11 odst. 3 zákona o místnIch poplatcích
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