Informace pro ubytovatele - Změna ve výběru a platbě ubytovacích poplatků
Rádi bychom touto cestou informovali všechny ubytovatele o podstatné změně při výběru a platbě
ubytovacích poplatků - tedy poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt, ke které dochází od 1. ledna 2020.
Tato změna je vyvolána novelou zákona o místních poplatcích, kterou schválila Poslanecká sněmovna
v říjnu tohoto roku a která je účinná od ledna 2020. Novela nahrazuje nynější poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity jedním poplatkem z pobytu, jemuž bude
podléhat každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu. Poplatníkem tohoto
poplatku je v celé jeho výši ubytovaný host, ubytovatelé jsou pouze povinni zprostředkovat výběr
poplatku. Poplatek tedy není příjmem ubytovatele, nepodléhá EET a měl by být od hosta vybírán
zvlášť.
Na jednání zastupitelstva města dne 16. 12. 2019 byla schválena nová obecně závazná vyhláška
č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu, podle které musí ubytovatelé postupovat od 1. 1. 2020. Tato
vyhláška ruší platnost obou dosud platných vyhlášek a od 1. 1. 2020 zavádí nový poplatek z pobytu, a
to ve výši 19,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Novela zákona i nově schválená vyhláška ponechává osvobození od poplatku pro osoby mladší 18 let,
avšak osvobození pro seniory bylo zákonem zrušeno a neobsahuje jej ani nově schválená vyhláška.
Nově je také definováno, jaký druh pobytu podléhá výběru poplatku, přičemž platí, že poplatku
podléhá jakýkoliv úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého
poskytovatele pobytu. V praxi to znamená, že poplatek se týká i tzv. „nerekreačních“ pobytů, tedy i
služebních pobytů, různých firemních akcí, lyžařských kurzů nebo pobytů organizovaných zájmovými
sdruženími atd.. Osvobození od poplatku ale platí pro osoby vykonávající na území obce sezónní práci
pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.
Celý text nově schválené vyhlášky č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu je již zveřejněn na webových
stránkách města www.mesto-rokytnice.cz, případně je přílohou této informační zprávy. Žádáme tedy
všechny ubytovatele, aby se s obsahem vyhlášky dobře seznámili a od 1. 1. 2020 upravili výběr poplatku
z pobytu dle těchto nových pravidel.
Protože poplatek z pobytu je novým poplatkem, je třeba, aby se všichni ubytovatelé registrovali
k odvodu tohoto nového místního poplatku. I tato povinnost je dána novelou zákona a je součástí nově
schválené vyhlášky. Registraci k dosud odváděným poplatkům bohužel použít nelze. Registrační
formulář k odvodu místního poplatku z pobytu je proto rovněž zveřejněn na webových stránkách
města, případně je přílohou této informační zprávy. Na webových stránkách města nalezne ubytovatel
rovněž nový formulář – Tiskopis pro hlášení poplatkové povinnosti místního poplatku z pobytu. Tento
tiskopis je třeba použít při prvním odvodu místního poplatku z pobytu v roce 2020, tj. k 30. 4. 2020.
Pro více informací mohou ubytovatelé kontaktovat paní Hanu Jiroušovou, tel. 481549322, email:
poplatky@mesto-rokytnice.cz.

