Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku z ubytovací kapacity
Změna: obecně závazná vyhláška č. 12/2012 Sb. hl. m. Prahy
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2011 vydat podle § 44
odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona
č. 281/2009 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:
§1
Obsah vyhlášky
Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek
z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“) a stanoví konkrétní sazba poplatku, vznik a zánik
poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost a příslušnost k řízení
o poplatku.
§2
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 6 Kč za každé využité lůžko a den.
§3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení v souladu
s jinými právními předpisy1) a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho
využití.
§4
Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti
(1) Údaje uváděné poplatníkem v ohlášení2), tj.:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor3), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další
adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech;
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka;

je poplatník povinen sdělit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která
má za následek vznik povinnosti platit poplatek.
(2) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala4).
(4) Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen nahlásit správci poplatku
celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího
po skončení kalendářního čtvrtletí.
§5
Splatnost
Poplatek je splatný bez vyměření, a to do konce měsíce následujícího po skončení
kalendářního čtvrtletí.
§6
Řízení o poplatku
Řízení o poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa ubytovacího zařízení
s výjimkou hotelů * až ***** na území celé Prahy, kde řízení o poplatku vykonává hlavní
město Praha5).
§7
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. obecně závazná vyhláška č. 26/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací
kapacity,
2. Čl. I obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění některé obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích,
3. Čl. I obecně závazné vyhlášky č. 7/2009 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění některé obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích.
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§8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2011

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.
primátor hlavního města Prahy
Ing. Karel Březina, v. r.
I. náměstek primátora hlavního města Prahy

____________________________________________________________
1)
Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 281/2009 Sb.
3)
§ 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
4) § 14a odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona
č. 281/2009 Sb.
5)
Položka č. 8 přílohy č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou
se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky
č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy.

3

