
MĚSTO TURNOV
  

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009
o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo Města Turnova se na svém zasedání dne 26. 11. 2009 usne-
sením č.  224 usneslo vydat na základě ustanovení  § 14 odst.  2 zákona č. 
565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
§ 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
ve  znění   pozdějších  předpisů,  tuto  obecně  závaznou  vyhlášku  o  místním 
poplatku z ubytovací kapacity.

Článek 1
Základní ustanovení

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

Článek 2
Předmět poplatku

Předmětem  poplatku  jsou  využitá  lůžka  v  zařízeních  určených  k  pře-
chodnému ubytování za úplatu.

Článek 3
Poplatník

Poplatníkem je ubytovatel, který je fyzická nebo právnická osoba, která pře-
chodné ubytování poskytla (dále jen ubytovatel).

Článek 4
Ohlašovací povinnost

1) Ubytovatel je povinen písemně oznámit správci poplatku poskytování uby-
tování ve lhůtě 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 subjek-
tem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny 
peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3) Dojde-li ke změnám údajů v registraci, jakož i k dalším změnám souvisejí-
cím s vybíráním poplatku, je ubytovatel povinen nahlásit tyto změny správci 
poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Článek 5
Sazba poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity činí za každé využité lůžko a den 6,- Kč. 



Článek 6
Zákonné osvobození 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá: 
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužící pro přechodné ubytování studentů 

a žáků,
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud 

nejsou užívána jako hotelová zařízení,
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním úče-

lům.
Článek 7

Osvobození a úlevy 

Od  poplatku  z  ubytovací  kapacity  se  osvobozuje  ubytovací  kapacita  v 
zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, 
které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření.

Článek 8
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  dle 
zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen zákon o správě daní a poplatků).

Článek 9
Zrušovací ustanovení

Ke dni  nabytí  účinnosti  této  obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 83/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Článek 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška města nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010.

PhDr. Hana Maierová Ing. Jaromír Pekař
     starostka Města Turnov      místostarosta Města Turnov

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:


