
VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 20.11.2019 
 
Věc: Materiál k bodu 3 - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 

o místních poplatcích 
 
Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice V Brně dne 13.11.2019 
Zpracovatel: Ing. Krpcová, Mgr. Kašparovská 
 
 
 

D ů v o d o v á   z p r á v a 
 
Odbor rozpočtu a financování MMB zaslal dne 17.10.2019 a následně dne 31.10.2019 
návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích. Návrh 
obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích je zaslán se zapracovanými změnami, 
vyplývajícími ze změny zákona a také se změnami, vyplývajícími z dosud předložených 
požadavků městských částí, resp. doporučení Ministerstva vnitra. U poplatku z pobytu byly 
do návrhu uvedeny sazby, tvořené součtem dosud stanovených sazeb místního poplatku 
z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt.  
 
Poslanecká sněmovna ČR schválila dne 15.10.2019 novelu zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích. Zásadní změna spočívá ve zrušení poplatku z ubytovací kapacity 
a poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a zavedení poplatku z pobytu. Poplatek se platí 
z přechodného pobytu kratšího 60 dnů, a to v maximální sazbě 21 Kč na osobu a den. 
Poplatníkem je ubytovaná osoba, plátcem poskytovatel pobytových služeb (právnické 
i fyzické osoby). Zákon nabývá účinnosti 01.01.2020. MČ Brno-Bohunice doposud 
předepisovala poplatek z ubytovací kapacity ve výši 6 Kč na osobu a den a poplatek za 
lázeňský a rekreační pobyt ve výši 15 Kč na osobu a den. 
 
Současně je v návrhu vyhlášky doplněn článek 10 – Evidenční povinnost ve zjednodušeném 
rozsahu, na základě kterého plátce předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 
1000 účastníkům akce a oznámí záměr nejméně 60 dnů přede dnem zahájení pobytu 
a článek 23 odst. 4 týkající se využívání údajů z rejstříků nebo evidencí, do nichž má 
správce poplatku přístup. 
 
Pokud se týká zaslaných příloh vyhlášky, byly jednotlivými odbory ÚMČ navrženy níže 
uvedené změny, které Rada MČ doporučuje Zastupitelstvu MČ ke schválení. 
S předloženým návrhem vyslovila souhlas i Komise pro občanské záležitosti na svém 
jednání dne 11.11.2019: 
 

- ponechat beze změny sazby poplatků ze psů uvedených v příloze č. 1, 
- v příloze č. 2 schválit sazbu poplatku z pobytu ve výši 21 Kč na osobu a den, 
- ponechat beze změny seznam veřejných prostranství uvedených v příloze č. 3, 
- v příloze č. 4 zvýšit sazbu za umístění reklamy typu A ve výši 20/2.000 R, za umístění 

lunaparků ve výši 20 Kč/m2/den, za umístění pevných a mobilních stánků ve výši 20 
Kč/m2/den u sazby A, B, C, D, F, u sazby typu E ve výši 50 Kč/m2/den, u restauračních 
zahrádek ve výši 5 Kč/m2/den, u výkopových prací ve výši 4, 6, 8 a 10 Kč/m2/den 
v případě trvání do 1, 3, 6 a 7 měsíce, 

- ponechat beze změny sazby poplatku ze vstupného uvedených v příloze č. 5. 
 
Vyhláška o místních poplatcích s připomínkami od MČ bude předložena k projednání 
Zastupitelstvu města Brna dne 10.12.2019. Rada města Brna bude projednávat návrh 
vyhlášky dne 27.11.2019. 
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N á v r h   u s n e s e n í 
 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice 
 
souhlasí 
 
s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních 
poplatcích dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 2 zápisu 
 
ponechává 
 
beze změny sazby poplatků ze psů uvedených v příloze č. 1, seznam veřejných prostranství 
uvedených v příloze č. 3 a sazby poplatku ze vstupného uvedených v příloze č. 5 
 
schvaluje 
 
- v příloze č. 2 sazbu poplatku z pobytu ve výši 21 Kč na osobu a den, 
- v příloze č. 4 zvýšit sazbu za umístění reklamy typu A ve výši 20/2.000 R, za umístění 

lunaparků ve výši 20 Kč/m2/den, za umístění pevných a mobilních stánků ve výši 
20 Kč/m2/den u sazby A, B, C, D, F, u sazby typu E ve výši 50 Kč/m2/den, u 
restauračních zahrádek ve výši 5 Kč/m2/den, u výkopových prací ve výši 4, 6, 8 a 10 
Kč/m2/den v případě trvání do 1, 3, 6 a 7 měsíce 

 
ukládá 
 
vedoucí Odboru majetkového a kontroly zaslat toto stanovisko na Odbor rozpočtu 
a financování Magistrátu města Brna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Kopie dopisu ze dne 17.10.2019 včetně obecně závazné vyhlášky č. 21/2018 
 Kopie dopisu ze dne 31.10.2019 včetně návrhu obecně závazné vyhlášky 

o místních poplatcích 
 Návrh změn sazeb poplatku za užívání veřejného prostranství 
 Kopie zápisu Komise pro občanské záležitosti ze dne 11.11.2019 
 
 


