V Y H L Á Š K A
statutárního města Plzně
č. 2/2011,
kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 11/2003,
o poplatku z ubytovací kapacity, ve znění vyhlášek statutárního
města Plzně č. 16/2004 a 2/2010
Zastupitelstvo města Plzně vydalo usnesením č. 223 ze dne 12. května 2011 podle
§ 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a podle
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto

obecně

závaznou

vyhlášku.

Čl. I
Vyhláška statutárního města Plzně č. 11/2003 o poplatku z ubytovací kapacity, ve znění
vyhlášek statutárního města Plzně č. 16/2004 a 2/2010 se mění takto:
1. V názvu vyhlášky se za slova „města Plzně č. 11/2003 o“ vkládá slovo „místním“.
2. V Čl. 2 se ruší text v poznámce pod čarou č. 1 a nahrazuje se textem „§ 8 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.“
3. V Čl. 2 se ruší text v poznámce pod čarou č. 2 a nahrazuje se textem „Zákon č. 280/2009
Sb., daňový řád, v platném znění.“
4. V Čl. 3 se ruší text v poznámce pod čarou č. 3 a nahrazuje se textem „Zákon č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.“
5. V Čl. 5 se ruší text v poznámce pod čarou č. 4 a nahrazuje se textem „Zákon č. 100/1988
Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění.“
6. Čl. 6 se ruší a nahrazuje se novým článkem:
„Čl. 6
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti (poskytování ubytování)
ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 30
dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.
(2) V ohlášení uvede poplatník 5) – fyzická osoba podnikající: jméno a příjmení, místo
pobytu, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování a obecný identifikátor, byl-li
přidělen, kapacitu ubytovacího zařízení včetně uvedení jeho sídla.

(3) V ohlášení uvede poplatník 5) – právnická osoba: název, sídlo, místo podnikání,
popřípadě další adresu pro doručování, obecný identifikátor, byl-li přidělen, a osoby, které
jsou oprávněny v řízení o poplatku za právnickou osobu jejím jménem jednat, kapacitu
ubytovacího zařízení.
(4) Poplatník dále uvede 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 činností poplatníka.
(5) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku další údaje a skutečnosti
rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na
případné osvobození od poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů od jejich vzniku.
(6) Poplatník je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení
poplatku, zapsat jméno a adresu trvalého bydliště ubytovaného, druh a číslo dokladu
totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky
ubytovacích knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla
ubytovaných od začátku roku až do jeho konce.“.
__________________________________________________________________________
5)
§ 127 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
7. V Čl. 7 se v druhé větě slovo „písemné“ zrušuje.
8. V Čl. 8 odst. 1 se za slovo „výměrem“ vkládají slova „nebo hromadným předpisným
seznamem“.
9. V Čl. 8 se ruší text poznámky pod čarou č. 6 a nahrazuje se textem „§ 11 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.“
10. V Čl. 9 se ruší text poznámky pod čarou č. 7 a nahrazuje se textem „§ 247 až 249 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.“

Čl. II
1) Magistrát města Plzně se zmocňuje k vydání úplného znění vyhlášky o místním poplatku
z ubytovací kapacity.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Martin Zrzavecký

Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně
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