Metodický materiál
odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzická osoba, která přechodně a za
úplatu pobývá v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za
účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáže jiný důvod svého pobytu. Tato osoba je
poplatníkem poplatku. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere
a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku. Předmětem poplatku je přechodný pobyt
na území obce za úplatu a není přitom podmínkou pobyt v ubytovacím zařízení.
Dle zákonného zmocnění v § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obec musí v obecně závazné vyhlášce stanovit
zejména konkrétní sazbu místního poplatku. Tato sazba může být podle § 3 odst. 5 téhož
zákona stanovena až do výše 15 Kč za osobu za každý započatý den pobytu, není-li tento
den dnem příchodu. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální
částkou. Pokud tak učiní, měla by určit i sazbu denní, a to s ohledem na výpočet výše
poplatkové povinnosti u pobytu kratšího než týden. Některé obce uvádějí pouze obecnou
zmínku, že lze využít pro placení poplatku paušální částku, přičemž její konkrétní výše není
v obecně závazné vyhlášce uvedena nebo je učiněna poznámka, že výše paušální částky
bude dohodnuta při plnění ohlašovací povinnosti. Tento postup je v rozporu s požadavkem
na stanovení sazby místních poplatků v obecně závazné vyhlášce dle zákonného zmocnění
v § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích. Rozhodne-li se tedy obec stanovit poplatek také
paušální částkou, musí být výše paušálu za příslušné období určena přímo v obecně
závazné vyhlášce.
Náležitosti ohlášení, jakož i náležitosti evidenční knihy, kterou má ubytovatel
povinnost vést, jsou stanoveny přímo v zákoně o místních poplatcích. Obec tudíž není
oprávněna stanovovat ohledně evidence další náležitosti či jiné než zákonem uvedené
povinnosti k vedení a uchovávání evidenčních knih.
Ve lhůtě určené obecně závaznou vyhláškou je plátce povinen obecnímu úřadu sdělit
údaje stanovené § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích, mj. i údaje rozhodné pro
stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo
případné osvobození od poplatku.
Při nesplnění této (ohlašovací) povinnosti nepeněžité povahy lze využít ust. § 247
odst. 2 daňového řádu, dle kterého může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu až do
výše 50 000 Kč. Pokutu podle tohoto ustanovení lze však uložit pouze do doby, než správce
poplatek vyměří platebním výměrem na základě použití pomůcek. Jinými slovy, pořádkovou
pokutu nelze použít jako sankci (trest), ale jako prostředek k získání součinnosti plátce pro
správné stanovení výše poplatku.

Změnu údajů uvedených v ohlášení je plátce povinen dle ust. § 14a odst. 3 zákona
o místních poplatcích oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Jelikož se jedná o lhůtu
stanovenou zákonem, obec musí tuto zákonnou lhůtu v obecně závazné vyhlášce
respektovat.
V obecně závazné vyhlášce musí obec stanovit termín splatnosti místního poplatku,
a to s ohledem na možnost takový poplatek vůbec vybrat a vymoci. Pokud se používá
kombinace sazby za osobu a za každý i započatý den pobytu a současně možnost plateb
paušální částkou, je nutno uvést jasné termíny splatnosti pro oba druhy plateb místního
poplatku. Je na obci, aby zvolila takový způsob zpoplatnění, který bude nejen odpovídat
situaci v obci, ale také umožní kontrolu vybírání tohoto poplatku.
Případné úlevy a osvobození nad rámec osvobození daného ust. § 3 odst. 2 zákona
o místních poplatcích může obec stanovit dle svého uvážení. Nesmí jít ovšem
o diskriminační ustanovení, které by zvýhodňovalo jen určité jedince.
__________________________________________________________________________
- tento materiál popisuje právní stav ke dni zpracování (aktualizace);
- právní názor uvedený v tomto materiálu není právně závazný, neboť k závazným výkladům
je oprávněn pouze soud
__________________________________________________________________________
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