
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 7.6.2021

OZV o místním poplatku z pobytu

V návaznosti na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je 
předkládána nová vyhláška města, reagující na změny v zákoně. Novela zákona
- zužuje okruh poplatníků, kdy po novele tedy není předmětem poplatku pobyt ve zdravotnickém zařízení 
poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího 
veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí
- změna maximální zákonné sazby poplatku z 21 Kč na 50 Kč.
Změna v předmětu poplatku se města nedotkne, protože neevidujeme zařízení, které poskytuje tento typ 
pobytů. Zákonné možnosti navýšit maximální sazbu poplatku je navrhováno využít pouze částečně, a to 
navýšením poplatku ze stávající sazby 21 Kč na 30 Kč. 

§ 84 odst. 2) písm. h) zák. o obcích

I. Rada města doporučuje
doporučuje Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2021 o místním poplatku z 
pobytu dle přílohy tohoto materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: FIN doporučuje schválit předložený materiál

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Poplatek z pobytu byl zaveden novelou zákona o místních poplatcích z 
roku 2019 a od 1.1.2020 nahradil 2 stávající poplatky: z ubytovací 
kapacity a za lázeňský a rekreační 
pobyt. /https://radnice.nmnm.cz/r/mestsky-urad/vyhlasky-mesta/
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Poplatníkem je osoba, která je ubytovaná v ubytovacím zařízení. 
Poskytovatel ubytovacích služeb, je pouze plátce poplatku, tedy má za 
povinnost poplatek od svých klientů vybrat a uhradit městu. 
Sazba poplatku 21 Kč je na území města a místních částí platná od jeho 
zavedení, tedy od 1.1.2020. Za rok 2020 i přes omezení cestovního ruchu 
způsobené pandemií činil výběr poplatku 450 tis. Kč, v případě jeho 
zvýšení na 30Kč lze předpokládat navýšení příjmů města z poplatku o cca 
300 tis. Kč.
Změna v předmětu poplatku nebude mít dopad na vybraný objem 
finančních prostředků, protože ani v současnosti není na území města 
poskytovatel služeb, které již nově nebudou předmětem poplatku.

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

Materiál projednán: Návrh vyhlášky byl předběžně odsouhlasen s ministerstvem vnitra

Přizváni:
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