Dobrý den,
s odkazem na text níže mi dovolte upozornit na důležitou informaci, která má dopad do
rozpočtu městských obvodů počínaje rokem 2020. Při sestavování rozpočtu na rok 2020 a
střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2021 – 2023 Vašeho městského obvodu je nutné
zohlednit dopad ukončení platnosti vyhlášky města o místním poplatku z ubytovací kapacity
k 31. 12. 2019. V rozpočtu na rok 2020 by měl být tento poplatek rozpočtován max. ve výši
očekávaného inkasa v lednu roku 2020, tzn. ve výši inkasa poplatku za předchozí půlroční
období roku 2019. V dalších letech by tento příjem neměl být rozpočtován vůbec. Z důvodu
kompenzace výpadku těchto příjmů byla navýšena fixní složka finančního vztahu rozpočtu
města a městských obvodů. Nový finanční vztah vč. postupu výpočtu jeho navýšení jako
kompenzace za poplatek z ubytovací kapacity je obsahem příloh tohoto mailu. V této podobě
je finanční vztah připraven k projednání RMP dne 4. 11. 2019 a ZMP dne 18. 11. 2019.
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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o aktuální legislativě v oblasti místních
poplatků a o jejích dopadech do rozpočtu města pro následující období. Dne 15. října 2019
schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky novelu zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ze které vyplývají pro město Plzeň a
městské obvody významné skutečnosti. 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 Vašeho obvodu, ke kterému dojde zánikem účinnosti
vyhlášky města o místním poplatku z ubytovací kapacity, jsem připraven řešit 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 Vašeho 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.
Z objektivního důvodu, kterým je schválení novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích v říjnu letošního roku s účinností od 1.1.2020, nebude možné zachovat v plném
rozsahu Statutem města stanovenou lhůtu 60 dnů k vyjádření zastupitelstva Vašeho obvodu k
návrhu uvedené vyhlášky. Proto bych Vás chtěl touto cestou požádat o její předložení k
projednání v zastupitelstvu Vašeho městského obvodu nejpozději v termínu do 9.12.2019, tj.
zároveň s předložením návrhu rozpočtu Vašeho městského obvodu na rok 2020. Návrh
vyhlášky Vám odesílám v příloze dopisu.
Návrh nového finančního vztahu rozpočtu města a městských obvodů v letech 2020 2023 se zapracováním kompenzace výpadku poplatku z ubytovací kapacity z rozpočtů MO a
postup stanovení výše kompenzace je obsahem příloh tohoto dopisu.
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