
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „povinný 

subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 17. 7. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informací s následujícími dotazy: 

 

1. sdělení počtu Vámi zaznamenaných subjektů provozujících na základě živnostenského oprávnění: 

„ubytovací služby“ a/nebo „hostinskou činnost“ služby tzv. „ubytování v soukromí“ (tj. těch, kteří 

splnili svou zákonnou povinnost úhrady místního poplatku z ubytovací kapacity, či poplatku za 

lázeňský nebo rekreační pobyt podle § 7 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění 

pozdějších předpisů. Dále jen „zákonná povinnost“) za rok 2014 a za první čtvrtletí roku 2015; 

 

2. sdělení počtu Vámi zaznamenaných subjektů, které výše uvedenou zákonnou povinnost za rok 2014 

a za první čtvrtletí roku 2015 nesplnili (viz kontrolní činnost Vašeho úřadu) 

 

3. sdělení, jakým způsobem provádí Váš úřad dohled and dodržováním předmětné zákonné povinnosti 

 

4. sdělení, kolik osob se zabývá kontrolou a dozorem nad plněním zákonné povinnosti 

 

5. sdělení, jaké sankce a v jaké struktuře a počtu ukládáte živnostníkům/právnickým osobám při zjištění 

nesplnění zákonné povinnosti (případně rozmezí, do jaké výše je sankcionujete) a kolik sankcí 

(včetně struktury a výše) jste udělili v roce 2014 a v prvním čtvrtletí roku 2015. 

 

 

K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující: 

 

ad 1. Místní poplatek z ubytovací kapacity se v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., 

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), vybírá 

pouze v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Základním kritériem pro možnost 

zpoplatnění ubytovací kapacity je tedy skutečnost, že kolaudační rozhodnutí (nebo kolaudační 

souhlas) stanoví pro předmětný stavební objekt nebo jeho část jako účel využití stavby přechodný 

pobyt za úplatu. Z toho vyplývá, že ubytovací kapacita v rodinných, bytových či jiných domech (tzv. 

„ubytování v soukromí“) uvedenému poplatku nepodléhá. Bez ohledu na charakter ubytovacího 

zařízení jsou ubytovatelé dle § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích povinni vybrat a následně 

městu odvést místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, a to od fyzických osob, které 

přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží 

jiný důvod svého pobytu. Daňová evidence poplatníků místního poplatku za lázeňský nebo rekreační 

pobyt na území města České Budějovice čítala ke dni 31. 12. 2014 celkem 177 subjektů, avšak není 

rozlišena podle typu ubytovacích služeb poskytovaných ubytovatelem. Z uvedeného důvodu tak není 

možné sdělit, kolik poplatníků provozuje na území města České Budějovice právě „ubytování 

v soukromí“.  Z uvedeného počtu 177 poplatníků ke dni 30. 6. 2015 splnilo svou poplatkovou 

povinnost 142. V této souvislosti povinný subjekt podotýká, že poplatek za lázeňský nebo rekreační 

pobyt je splatný pololetně, a to vždy do 15. července, resp. 15. ledna. Vzhledem k tomu, že povinný 

subjekt prozatím disponuje informacemi ke dni 30. 6. 2015, nemusí uvedený počet odpovídat realitě. 

S ohledem na pololetní splatnost poplatku rovněž nelze stanovit počet poplatníků za první čtvrtletí 

roku 2015. 

 

ad 2. Odpověď na tuto otázku vyplývá z předchozí odpovědi. 

 

ad 3. Magistrát města České Budějovice, finanční odbor, provádí kontrolní činnost týkající se poplatkové 

povinnost v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. Při té příležitosti provádí místní 

šetření, kontroly evidenčních knih apod. 



 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

ad 4. Správou, kontrolou a dozorem plnění poplatkových povinností poplatku z ubytovací kapacity a 

poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se na Magistrátu města České Budějovice zabývá jeden 

pracovník. 

 

ad 5. Není-li poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt odveden plátcem poplatku včas nebo ve správné 

výši, je ubytovateli poplatek vyměřen platebním výměrem k přímé úhradě. Včas nezaplacené nebo 

neodvedené poplatky může správce poplatku v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o místních 

poplatcích, zvýšit až na trojnásobek. Za dotazované období nebyla ubytovatelům v souvislosti 

s platbou poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt udělena žádná sankce. 
 


