Důvodová zpráva
1. Název problému, jeho charakteristika, a na základě jaké kompetence
je předkládáno do jednání Zastupitelstva MO Plzeň 3
Na základě kompetencí daných Statutem města Plzně je předkládán návrh nové Obecně závazné
vyhlášky statutárního města Plzně č. …/2019 o místním poplatku z pobytu.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dne 15. října 2019 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky novelu zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novelou dochází s účinností
od 1.1.2020 mimo jiné ke zrušení poplatku z ubytovací kapacity a zavedení nového místního
poplatku z pobytu. Stávající vyhláška města o místním poplatku z ubytovací kapacity bude tedy
od 1.1.2020 právně neúčinná a nebude již možné vybírat místní poplatek podle této vyhlášky. Pro
zavedení nového místního poplatku z pobytu bude nutné schválit vyhlášku novou.
Poplatku z pobytu bude podléhat každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel
pobytu. Rozšíří se tak okruh ubytovacích zařízení, kterých se má výběr místního poplatku týkat,
tedy nejen hotelů a penzionů, ale také dalších prostor jako jsou například byty, chaty, chalupy a
ateliéry. Na druhé straně novým poplatkem nebude zatížen pobyt v ubytovnách delší jak 60 dnů.
Oproti stávajícímu poplatku z ubytovací kapacity tak dojde ke změně struktury plátců. Poplatek se
bude vztahovat na poskytnutí placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování
kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv. Poplatek může stanovit každá obec podle svých
potřeb a podmínek, nejvýše však na úroveň maximální sazby určené zákonem, to je pro rok 2020
maximálně 21 Kč za den a od roku 2021 maximálně 50 Kč za den.
V současné době byla zahájena příprava návrhu vyhlášky města o novém místním poplatku
z pobytu se záměrem pověřit správou tohoto poplatku orgány celoměstské a pro rok 2020
s využitím maximální sazby dané legislativou. Příjmy z poplatku se tak stanou v souladu s částí 4
čl. 28a odst. 2 písm. e) Statutu města příjmem rozpočtu města. Město takto získané prostředky
využije především v oblasti podpory turistického ruchu spojeného mimo jiné i s aktivitami
příspěvkové organizace města Plzeň - TURISMUS. Výpadek příjmů v rozpočtu městského
obvodu, ke kterému dojde zánikem účinnosti vyhlášky města o místním poplatku z ubytovací
kapacity, je řešen formou navýšení fixní položky finančního vztahu rozpočtu města a městských
obvodů ve výši odpovídající ročnímu průměrnému příjmu z poplatku z ubytovací kapacity za
poslední tři roky. Pro rok 2020 bude takto stanovená částka ponížena o průměrný příjem
inkasovaný v posledních třech letech v měsíci lednu, kdy tuto část příjmu lze s ohledem na
pololetní splatnost poplatku očekávat v rozpočtu obvodu i v lednu roku 2020. Takto upravený
finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů bude předložen ke schválení na jednání
zastupitelstva města dne 18. 11. 2019 spolu se záměrem vydat do konce roku 2019 vyhlášku města
o místním poplatku z pobytu.
RMO Plzeň 3 při projednávání návrhu vyhlášky dne 20.11.2019 nezaujala stanovisko.

3. Předpokládaný cílový stav
V souladu se statutem Statutárního města Plzně projednat návrh Vyhlášky o místním poplatku z
pobytu zpracovaném Magistrátem města Plzně v ZMO Plzeň 3 s přijetím stanoviska.

4. Navrhované varianty řešení
podle návrhu usnesení

5. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
nejsou
6. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
podle návrhu usnesení

7. Dříve vydaná usnesení; zákony, směrnice a další předpisy, podle kterých
je postupováno
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v úplném znění
Statut města Plzně

8. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
nejsou
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