
Město Turnov

Obecně závazná vyhláška č. 83/2003
o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo Města Turnov schválilo na svém zasedání konaném dne 23. 10. 2003 
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Oddíl I

Základní ustanovení
Článek 1

Město Turnov vybírá místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen poplatek).
Správu tohoto poplatku provádí Městský úřad Turnov, finanční odbor.

Oddíl II

Článek 2
Předmět poplatku

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému 
ubytování za úplatu.

Článek 3
Poplatník 

Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné 
ubytování poskytla (dále jen ubytovatel).

Článek 4
Ohlašovací povinnost

1. Ubytovatel je povinen písemně oznámit správci poplatku poskytování ubytování ve 
lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení této činnosti. 
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku 
příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo. Jde-li o fyzickou 
nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u 
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské 
činnosti. 
3. Ubytovatel je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly 
placení poplatku. Zapisovat dobu ubytování, jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu 
nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního 
dokladu. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční 
knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
4. Dojde-li ke změnám údajů v registraci, jakož i dalším změnám souvisejícím s 
vybíráním poplatku, je ubytovatel povinen nahlásit tyto změny správci poplatku do 15 
dnů ode dne, kdy nastaly.
5. Ubytovatel je povinen vždy do 15 dnů po uplynutí příslušného pololetí sestavit na 
tiskopise vydaném správcem poplatku výkaz o počtu pronajatých lůžek a předat jej v 
této lhůtě spolu s evidenční knihou ubytovaných správci poplatku.
6. Správce poplatku má právo kdykoliv se přesvědčit o správnosti předkládaných 



výkazů, zejména nahlížet do knihy ubytovaných.

Článek 5
Sazba poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity činí
za každé využité lůžko a den 4,- Kč

Článek 6
Zákonné osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a 
právnických osob, která toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou 
užívána jako hotelová zařízení
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

Článek 7
Splatnost poplatku a sankce

1. Poplatek je splatný po uplynutí každého pololetí vždy nejpozději do 15. dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla.
2. Poplatek se platí bez vyměření na účet správce poplatku nebo přímo v hotovosti 
složením do pokladny správce poplatku.
3. Pokud ubytovatel nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, bude mu poplatek 
vyměřen platebním výměrem a může mu být zvýšen dle § 11 zákona o místních 
poplatcích až na trojnásobek příslušné sazby.
4. Nesplnění této poplatkové povinnosti bude postihováno a vymáháno podle zákona 
číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon o správě daní a poplatků).

Oddíl III
Ustanovení závěrečná

Článek 8

1. Pokud ubytovatel nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, 
může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinností nepeněžité povahy 
ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona o správě daní a poplatků.
2. Pokud ubytovatel nesplní svoji poplatkovou /ohlašovací/ povinnost určenou touto 
obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního 
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
3. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření 
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu 
písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce 
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4. V jednotlivých odůvodněných případech může správce poplatku na žádost 
poplatníka vyměřené poplatky nebo jejich příslušenství snížit nebo prominout.



Článek 9

Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádějí zaměstnanci odboru 
finančního Městského úřadu Turnov.

Oddíl IV

Článek 10
Přechodná ustanovení

Úhrada poplatku z ubytovací kapacity za II. pololetí roku 2003 se řídí obecně závaznou 
vyhláškou č. 71/2002.

Článek 11
Účinnost a zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 71/2002 o místním poplatku z ubytovací 
kapacity a to ke dni nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 83/2003 o místním 
poplatku z ubytovací kapacity. 
Tato obecně závazná vyhláška města nabývá účinnosti dnem 1.1.2004. 

Ing. Milan Hejduk  Ing. Jaromír Pekař 
 starosta města místostarosta města 


