DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Poskytnutí podpory plátcům poplatku z pobytu ve formě daru na základě záměru schváleného
Zastupitelstvem města.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Usnesením RMP č. 296 ze dne 15. 4. 2020 byl v rámci souboru opatření pro zmírnění
negativních dopadů koronavirové krize na území města jako opatření č. 3 schválen záměr
prodloužení splatnosti místního poplatku z pobytu pro rok 2020. V souvislosti se schváleným
záměrem bylo schváleno usnesením ZMP č. 67 ze dne 27. 4. 2020 formou novely vyhlášky
prodloužení splatnosti místního poplatku z pobytu pro rok 2020 na 31. 10. 2020.
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 10 ze dne 8. 2. 2021 rozhodlo za účelem
zmírnění negativních ekonomických dopadů koronavirové krize do sektoru cestovního ruchu
poskytnout podporu provozovatelům ubytovacích zařízení na území města Plzně. S účinností
k 9. 2. 2021 byla zrušena vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku z pobytu a byl schválen
záměr poskytnutí finančních darů pro poskytovatele úplatného pobytu, kteří v souladu se
zmíněnou vyhláškou č. 10/2019 odvedli místní poplatek z pobytu za období od 1. 1. 2020 do
8. 2. 2021, a to ve výši odvedeného poplatku z pobytu.
Žadatelé, kteří splnili podmínky pro poskytnutí daru, podali žádost o poskytnutí finančního
daru a doložili řádně vyplněné „Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis“.
Vyplacením daru bude žadatelům bude poskytnuta veřejná podpora malého rozsahu tzv. de
minimis ve smyslu Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013
uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie L 352 ze dne 24. prosince 2013 ve výši
částky poskytnutého daru. Poskytnutá podpora de minimis bude u všech obdarovaných ve
výši částky finančního daru zaznamenaná do Centrálního registru podpor de minimis, a to ve
lhůtě 5 pracovních dní ode dne poskytnutí podpory de minimis.
Žadatelé odvedli veškeré splatné poplatky z pobytu, včetně poplatků za období od 1. 1. 2020
do 8. 2. 2021.
Po schválení poskytnutí finančního daru v orgánech města bude s žadateli uzavřena darovací
smlouva, na základě které bude finanční dar uhrazen na bankovní účet uvedený v žádosti.
Součástí darovací smlouvy bude čestné prohlášení obdarovaného, že obdarovaný nemá vůči
městu Plzni, jeho organizačním složkám a jeho příspěvkovým organizacím žádné nesplacené
závazky po lhůtě splatnosti, a že obdarovaný není s městem Plzní nebo jeho příspěvkovými
organizacemi v soudním sporu vyjma soudních sporů za zrušení správních rozhodnutí
vydaných v přenesené působnosti. V případě, že v době před podpisem darovací smlouvy ze
strany zástupce statutárního města Plzně vyjde najevo existence nesplaceného závazku
žadatele o poskytnutí daru po lhůtě splatnosti vůči městu Plzni, jeho organizačním složkám a
jeho příspěvkovým organizacím, resp. účast žadatele o poskytnutí daru v soudním sporu
s městem Plzní nebo jeho příspěvkovými organizacemi, vyjma soudních sporů za zrušení
správních rozhodnutí vydaných v přenesené působnosti, nebude darovací smlouva na
poskytnutí finančního daru se žadatelem uzavřena do doby úplného splacení uvedeného
závazku resp. ukončení uvedeného soudního sporu.

O finanční dar nad 20 tis. Kč požádali tito žadatelé:
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AZ Catering services
s.r.o.
Pilsen Hotels s.r.o.
Property Czech a.s.
Hotel Continental
s.r.o.
Parkhotel Plzeň s.r.o.
Dana Kvěchová
Kovářka Trend s.r.o.
Jan Lorenz
Astory Hotel s.r.o.
Václav Duda –
Rekonstrukce staveb
J.P.R. Consulting s.r.o.
Hurpez spol. s.r.o.
LJ Development s.r.o.
Z.V.R. s.r.o.
LUKR CZ a.s.
Vienna House Easy
Pilsen s.r.o.
MIRO servisní s.r.o.
Autokarlov – Plzeň
s.r.o.
TJ SLAVIA VŠ Plzeň,
z.s.
Olga Opatrná
Západočeské
konzumní družstvo
Plzeň
Celkem

IČ

Výše daru v Kč

26395916

38 472 Kč

05731631
27073866
64831035

74 949 Kč
177 891 Kč

61776734
15749657
27969754
43294243
04561627
12837041

260 379 Kč
20 433 Kč
74 886 Kč
49 581 Kč
97 293 Kč

26367424
47717131
26411792
26365839
25212541
27191354

21 252 Kč
328 923 Kč
58 149 Kč
78 750 Kč
138 957 Kč

44684576
08015830

107 919 Kč

00519588

45 822 Kč

46855131
00031976

20 349 Kč

87 612 Kč

70 980 Kč

492 051 Kč
26 460 Kč

177 261 Kč
2 448 369 Kč

Částky poskytovaných darů odpovídají částkám uvedeným v žádostech jednotlivých subjektů.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Poskytnutí darů plátcům poplatku z pobytu
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Nejsou
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Navrhovaná varianta řešení je jediná.

6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí (vče tně vš e ch
nás le dný c h napřík la d provo zníc h nákladů
Finanční krytí pro poskytnutí darů je zajištěno v rámci schváleného rozpočtu provozních
výdajů Odboru financování a rozpočtu, kde je pro účely podpory alokováno celkem
5 000 tis. Kč.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve přija tá us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá s
tímto návrhe m s ouvis e jí
Usnesení ZMP č.7 - Rozpočtová opatření pro rok 2020 a 2021
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=103025
Usnesení ZMP č.10 - záměr poskytnutí darů plátcům tohoto poplatku jako opatření pro
zmírnění negativních dopadů kor. krize pro provozovatele ubytovacích zařízení na území
města Plzně
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=103028
Usnesení RMP č. 352 ze dne 26.4.2021
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=103882

9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu
Nejsou.
10.

Přílo hy

Nejsou.

