VYHLÁŠKA
statutárního města Plzně
č. 2/2010,
kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 11/2003,
o poplatku z ubytovací kapacity, ve znění vyhlášky statutárního města
Plzně č. 16/2004

Zastupitelstvo města Plzně vydalo usnesením č. 85 ze dne 4. března 2010 podle § 14
odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto

obecně závaznou vyhlášku.
Čl. I
Vyhláška statutárního města Plzně č. 11/2003 o poplatku z ubytovací kapacity, ve znění
vyhlášky statutárního města Plzně č. 16/2004 se mění takto:
1. V Čl. 2 se ruší text v poznámce pod čarou č. 2 a nahrazuje se textem „Zákon č. 280/2009
Sb., daňový řád“
2. Čl. 4 se ruší a nahrazuje se novým článkem:

„Čl. 4

Sazba poplatku
Sazba poplatku činí Kč 6,- za každé využité lůžko a den“.
3. Čl. 5 se ruší a nahrazuje se novým článkem:

„Čl. 5

Osvobození a úlevy

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána
jako hotelová zařízení,
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům 4) .“.

4)

Zákon č. 426/2002 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

4. V Čl. 6 se poznámka pod čarou č. 6 označuje jako poznámka č. 5.
5. V Čl. 6 se ruší text v poznámce pod čarou č. 5 a nahrazuje se textem „§ 127
zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád“
6. V Čl. 8 se poznámka pod čarou č.7 označuje jako poznámka č. 6.
7. Čl. 8 se ruší a nahrazuje se novým článkem:

„Čl. 8

Zvýšení poplatku při neplnění povinností poplatníka
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny a odvedeny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 6)
(3) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se
neuplatňují.“.
6)

§ 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

8. V Čl. 9 se poznámka pod čarou č. 8 označuje jako poznámka č. 7.
9. Čl. 9 se ruší a nahrazuje se novým článkem:

„Čl. 9

Sankce
Pokud poplatník nesplní svoji procesní povinnost nepeněžité povahy, která mu byla
stanovena zákonem nebo správcem daně, může mu správce poplatku uložit pokutu podle
zvláštního předpisu 7).“.
7)

§ 247 až 249 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

10. V čl. 10 se za odst. 3 vkládá nový odst. 4, který zní:
„(4) Žádosti o prominutí poplatku nebo jeho příslušenství, které byly podány podle
dosavadních právních předpisů a které nebyly vyřízeny do dne nabytí účinnosti
zákona
č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
daňového řádu, se posoudí podle podmínek obsažených v dosavadních právních předpisech.“.

Dosavadní odst. (4) se označuje jako odst. (5).

Čl. II

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010, s výjimkou
ustanovení bodů 1., 5., 7., 9. a 10., která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011.
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