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Žádost o po§kytnutí informací dle zákona č. t06l1gg9 Sb., o §vobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Yážená paní inženýrko,

Magistrát města Přerova, Odbor ekonomiky, oddělení místních příjmů obdrželo dne I].07.2015 pod
čj. MMPI/090050/201SlOElLan Vaši žádost ze dne 20.07.2015 o poskl,tnutí informací dle zákona
č. 106llg99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znéní pozdějších předpisů. Žádost se týká
poskytnutí,informací k poplatku z ub}tovací kapacity a poplatku zqL_azďg}kúa ret<reaeni nobvt na

území statutárního města přerova v souvislosti se sdělením
o možných případech provozování podnikatelské činnosti, zejména provozovanl hostmsKe curnostl
a ub}tovacích služeb v rámci tzv, ,,ubl.tování v soukomí".

K žádosti poskýujeme následující:

a) Obecné informace

Zvýše uvedených dvou místních poplatků je na uzemi statutárního města Přerova zaveden jen
místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen ,,poplatek"), a to Obecně závaznou vyhláškou
č.612010, o místním poplatku z ub}tovací kapacity, v platném znění.

Do konce roku 2003 byla předmětem poplatku z ubytovací kapacity ubýovací kapacita v zařízenich
sioužících nebo určených k přechodnému ubytováni za úplatu, Podle tohoto ustanovení se mohl
vybírat poplatek nejen v zaŤízeních určených k přechodnému ubytovéní, ale také v zaíízeních
sloužících k přechodnému ubytování za úplatu. K těmto zařízenim tak také patřily např. rodinné
domy, bytové domy rrebo stavby pro individuální rekreaci, pokud byly využívány pro posk}tování
přechodného ubyování za íryIatu fyzickým osobám. Vycházelo se z faktického užívání tohoto

zaŤízení,anižby bylo rozhodující,jakbylo totozařízenípůvodně zkolaudováno.



od 01,01.2004 zákonem č.22912003 Sb., kteým se mění zákon č,56511990 Sb,, o místních

poplatcích, ve znění pozdějších pr"api.t, á *xá"č. I2,9l200O Sb., o krajích (krajské zŤizenÍ)'ve

zněnípozdějšíchpředpisů,došloke,menev§7odst'lu.místníhopoplatkuzubytovacíkapacity,
kdy byia vypustona siárru ,,rtorrzi.i"n ,r"ro |,, uií^také doš1o ke změňě určení ubytovacích zaŤizení,

která budou podléhat poplatku ,.,uytoval iupa.ity. Před_mětem poplatku je tedY Pouze lŮŽková

(ubytovací) kapacita i zaíwenícr, ...t*y"r, t pr"nodnému unýtovani za úplatu, Vylrláška

Ministerstva pro místní rozvoj č. 501rrÓ"06 Sb; o obecných Poiadavcích na vYuŽiváni'zemi

stanoví, že pro účety této vyhláštql ,u ,j,rr*í dte § 2 písm c1 stivbou ubytovacího zařízen{ stavba

nebo její část, kde je poslrytováno ubyrovánt a stuzby s tím spojené; s.tavbou ubytovacího zařízení

není bytový a rodinny dům a stavby pro rodinnou relcreacl,'citované ustanovení speciťrkuje dále

j ednotiivé kate gorie ubytovacích zaŤízení,

Místní poplatek z ubytovací kapacity nemůže být lybírán v bytových a rodinných domech

a ve stavbách pro in"dividuátrri-."x.'"u"i.-p"pr"t.r ntě.tto zař.oeních bY mohl být lYbírán

pouze za předpokladu, že by došlo o *,rtuao Je stavebními předpisy ke změně jejich uživání,

K bodu č. 1

y databázípoplatku byl kdatu 31,12,2014 a 31.03.2015 evidován stejný PoČet PoPlatníkŮ (33)

tj. ubltovateiů (fyzických nebo pra.rrri"tý.h osob), kteří přechodné ubyování poskytli celkem ve

34 ubýova cíchzařize*,"h,rtohó ve 3 hoielích, 7 penziónecha24 ubýovnách,

K bodu č. 2

Svojipoplatkovoupovinnostvtetmínustanovenýmvýšecitovanouvyhláškouvroce2014nesplnili

".iÉ- i 
poplatníci, v I. čtvrtl etí2015 rovněž 3 poplatníci,

K bodu č. 3

Dohled nad dodržováním zákoruré povinnosti se provádí formou kontrolní činnosti v souladu

s platnou legislativáu,, ,1. ,ákonem, č. 56511990 Sb., o místních poplalcí_c]r, ve znění pozdějších

pŤedpisů (dále jen ,ilxšno místních pói"iJ"i" , 
) a zákonem r" zgótio69 Sb,, daňový Ťád, ve znéní

pozdějších předpisů.

Kbodu č.4

Kontrolou a dozorem nad plněním zákoruré povinnosti u daného poplatku se zabývá 1 Pracovník'

který daný poplatek spravuje,

K bodu č. 5

Při nesplnění zákorrrré povinnosti týkající se nezaplacení poplatku poplatníkem vČas a ve správné

výši dochází v souladu ie zákonem 
" 

Jriri*.r, popturci.r, á ot"cnc závaznouvYhláŠkou k uPlatnění

saŇce, kterou je navýšení poplatku ""ió;Á,*ivpoplatku 
poplatek je u pl? vyměřovacihoŤízeni

vyměřen platebním výměrem ,.r.o"niÁ nahraáni frůty sPlatnosti. V PříPadě neuhrazení PoPlatku

ani v náhradním termínu splatnosti ;' ;;il;á uy"rarrá" daňovou 
-exekucÍ, 

PříPadně soudním

exekutorem.



V roce 2014 došlo k navýšení poplatku u
2015 se navýšení poplatku týkalo rovněž

3 poplatníků, celkenr v částce l9l 427,-

3 poplatníků, a to v celkor,é výši 56 469,
Kč. V I.

Kč.
čtvrt]etí

S pozdravenr

§vi;: glut r ái r:tě gta,

Picrove 43
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l

-/1Z,z.t -l --"-
Ing. Eva Řezáčová.

vedoucí odboru ekonorrriky


