Vyhláška
Zastupitelstva města Plzně
č. 2/1995

o poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelstvo města Plzně se dne 30. března 1995 usneslo vydat podle ust. § 16 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona
ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s ust. § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity se platí z ubytovací kapacity v zařízeních na území města Plzně sloužících nebo
určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Článek 2
Správce poplatku
Správu poplatku vykonávají úřady městských obvodů a při řízení ve věci tohoto poplatku se řídí zákonem ČNR
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3
Poplatníci
(1) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které tato zařízení vlastní nebo právnické osoby, které mají k těmto
zařízením právo hospodaření.
(2) Povinností poplatníka je vést knihu ubytovaných dle zvláštních předpisů. 1) Tato kniha je podkladem pro
vyměření poplatku.

Článek 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí Kč 2,-- za každé využité lůžko a den. Poplatek muže být
stanoven roční paušální částkou, kterou stanoví příslušný úřad městského obvodu na
žádost poplatníka.
(2) Příslušný úřad městského obvodu může stanovit poplatek po dohodě s poplatníkem
roční paušální částkou, která se stanoví dle průměru za předchozí rok za předpokladu
stejné ubytovací kapacity.

Článek 5
Osvobození od poplatku
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato
zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření,
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová
zařízení,
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.2)

1) Zákon ČNR č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské federativní
republiky a Zákon ČNR č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
2) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a
Vyhláška ministerstva práce a soc. vicí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o
sociálním zabezpečení

Článek 6
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen se zaregistrovat u příslušného úřadu městského obvodu, na jehož území ubytovací
služby poskytuje, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy poprvé nastala skutečnost, která má za následek platit
poplatek. U současných provozovatelů do 30 dnů ode dne platnosti této vyhlášky.
(2) Poplatník je povinen při registraci oznámit jméno, nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné
číslo, identifikační číslo organizace. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským
subjektem, uvede též čísla účtu u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské
činnosti. Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán a případně osoby, které jsou kromě tohoto orgánu za ní
v daňových věcech oprávněny jednat. Jde-li o daňový subjekt se sídlem nebo bydlištěm v cizině, uvede vždy
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Článek 7
Úhrada poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí (čtvrtletí). Roční paušální výše poplatku
je splatná do 31.1. běžného roku předem bez vyměření na účet příslušného úřadu městského obvodu.

Článek 8
Navýšení poplatku při neplnění povinností poplatníka, uložení pokuty

(1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek
platebním výmirem a může včas nezaplacený (neodvedený) poplatek zvýšit až o 50%. Vyměřený poplatek se
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené zákonem ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, nebo rozhodnutím podle tohoto zákona povinnost nepeněžité povahy, může správce
poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a 37a citovaného zákona.

Článek 9
Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo
prominout, a to podle ust. § 16 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.

Článek 10
(1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužný
poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému
stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v nimž byl poplatník o tomto úkonu spraven.
(3) Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž vznikla povinnost
podat hlášení o poplatku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde současně bylo povinnost
poplatek přiznat nebo jej ohlásit.

Článek 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1995.
Zdeněk Prosek v.r.

Ing. Zdeněk Grundman v.r.

Primátor města Plzně

Náměstek primátora města Plzně

