Předpokládaný vývoj příjmů z místního poplatku – poplatek z pobytu z MO Plzeň 3
Dne 15.10.2019 byla schválena novela zákona o místních poplatcích, ze které vyplývá od 1.1.2020
zrušení současného poplatku z ubytovací kapacity ( platba 6,- Kč za lůžko a den) a zavedení nového
poplatku z pobytu (v maximální výši 21,- Kč za lůžko a den pro rok 2020 a až 50,- Kč pro roky další).
Podle návrhu nové vyhlášky SMP o místním poplatku z pobytu vyplývá, že oproti současnému stavu,
kdy je správcem poplatku z ubytovací kapacity městský obvod (příjem z poplatku je příjmem MO)
budou správcem nového poplatku celoměstské orgány (příjem z poplatku je příjmem rozpočtu
města). Výpadek v rozpočtu MO bude kompenzován navýšením fixní položky finančního vztahu ve
výši průměrného příjmu obvodu z poplatku z ubytovací kapacity za poslední tři roky. Konkrétně se
jedná o částku 4 228 000 Kč. Tato částka je součástí finančního vztahu města k MO i ve výhledech na
roky 2021 – 2023.
Z níže uvedeného přehledu o možné výši příjmu MO z poplatku z pobytu vyplývá, že kompenzační
částka 4 228 000 je podstatně nižší, než možné výnosy z poplatku. Vzhledem k tomu, že změnou
zákona jsou dotčeny krátkodobé pobyty do 60 dnů, nedá se od roku 2020 předpokládat téměř žádný
příjem z ubytoven, kde krátkodobé pobyty mají zanedbatelný podíl. Naopak nárůst příjmů z poplatku
se dá očekávat z oblasti sdíleného ubytování a jiných ubytovacích objektů (byty, chaty apod.) Jaká
výše tohoto příjmu bude nelze zatím odhadnout.

Příjem z ubytovací kapacity a příjem z pobytu (dle nové vyhlášky)

CELKEM
z toho:
hotely 45%
penziony 5%
ubytovny a OUZ
50%
sdílené
ubytování ? +
další

současný stav roční příjem
4 200 000,00 Kč

počet
noclehů
700 000

předpoklad r. 2020 (21,- předpoklad r. 2021 (50,/lůžko a den)
/lůžko a den)
7 350 000,00 Kč
17 500 000,00 Kč

1 890 000,00 Kč
210 000,00 Kč
2 100 000,00 Kč

315 000
35 000
350 000

6 615 000,00 Kč
735 000,00 Kč

0,00 Kč
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15 750 000,00 Kč
1 750 000,00 Kč

