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5/2009 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

ze dne 19. listopadu 2009, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 15/2003 o místních poplatcích, ve znění pozděj-

ších předpisů 

 
Zastupitelstvo města Český Krumlov vy-

dává dne 19. 11. 2009 podle ustanovení § 
14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpi-
sů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, tuto obecně závaznou vy-
hlášku: 

Obecně závazná vyhláška č. 15/2003 o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, se mění takto: 

 
1. Část IV. Poplatek z ubytovací kapacity 

zní: 

„Část VI. 

Poplatek z ubytovací kapacity 

Čl. 18 

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybí-
rá v obcích a městech v zařízeních určených 
k přechodnému ubytování za úplatu. 

Čl. 19 

(1) Poplatníkem je ubytovatel, kterým je 
fyzická nebo právnická osoba, která pře-
chodné ubytování poskytla. 

(2) Ubytovatel je povinen vést evidenční 
knihu obdobně jako v článku 8 odst. 2 této 
obecně závazné vyhlášky, údaj o účelu po-
bytu se neuvádí. 

(3) Poplatku z ubytovací kapacity nepod-
léhá 

a) ubytovací kapacita v zařízeních slouží-
cích pro přechodné ubytování studentů a 
žáků, 

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických 
nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou 
užívána a jako hotelové zařízení, 

c) ubytovací kapacita v zařízeních slouží-
cích sociálním a charitativním účelům. 

Čl. 20 

Sazba poplatku a jeho splatnost 
(1) Sazba poplatku z ubytovací kapacity 

činí 6 Kč lůžko a den. 
(2) Poplatník je povinen se zaregistrovat u 

městského úřadu nejpozději do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala skutečnost, která má za 
následek povinnost platit poplatek. Do 15 
dnů je poplatník rovněž povinen oznámit 
každou skutečnost, která má vliv na výši 
poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti. 

(3) Poplatek je splatný nejpozději do 15 
dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.“ 

 
2. Příloha č. 5 se zrušuje. 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 

2010. 
 
 

Ing. Luboš Jedlička, v. r. 
starosta 

 
Ing. Jitka Zikmundová, v. r. 

místostarostka 
 
 


