
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
16. Rady města

konané dne 11.11.2019

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, schválená 23.10.2019 (předpokládána účinnost od 
1.1.2020) zrušila místní poplatky za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Jako náhradu za 
tyto zrušené poplatky zavádí nový poplatek z pobytu. Aby ho mohlo město vybírat, musí ho zavést obecně 
závaznou vyhláškou města jejíž návrh je předkládán k projednání, s tím, že tato nová vyhláška by současně 
rušila dosavadní vyhlášky č. 6/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity a č. 8/2012 o místním poplatku za 
lázeňský a rekreační pobyt.

§ 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu dle přílohy 
materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: FIN doporučuje schválit předložený materiál projednaný s oddělením 
PŽÚ.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Předložený materiál reaguje na novelu zákona o místních poplatcích a 
zavádí nový poplatek z pobytu, a to jako náhradu za stávající zrušené 
poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt.
Základní informace o poplatku:
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě 
jdoucích kalendářních dnů. 
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Poplatníkem poplatku je fyzická osoba, která v obci není přihlášená. 
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu.
Sazba poplatku je stanovena v maximální možné výši 21 Kč za den 
(za oba zrušené poplatky město v současnosti vybírá 14 Kč, tato sazba 
ale byla stanovena již v roce 2012 a od té doby nebyla nijak zvyšována). 
ž od roku 2012.

Materiál obsahuje: Příloha - OZV o místním poplatku z pobytu.pdf (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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