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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 06.11.2019

Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 21/2018, o místních poplatcích
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
příloha_č_1_návrh sazby_restaurační zahrádky_2020
příloha_c_2_místní poplatky_2019_2020
příloha_č_3_text OZV

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
se změnou obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č.
21/2018, o místních poplatcích, s účinností od 1.1.2020,
spočívající ve změně přílohy č. 4 obecně závazné vyhlášky
Statutárního města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích, dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu (změna sazby poplatku za užívání
veřejného prostranství - restaurační zahrádky na území
MČ Brno-střed),
doporučuje
ZMB schválit změnu obecně závazné vyhlášky Statutárního města
Brna č. 21/2018, o místních poplatcích, spočívající ve změně
přílohy č. 4 obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna
č. 21/2018, o místních poplatcích, dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu (změna sazby poplatku za užívání veřejného
prostranství - restaurační zahrádky na území MČ Brno-střed) a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.

Důvodová zpráva:
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RMČ BS je předložena k projednání změna OZV statutárního města
Brna č. 21/2018, o místních poplatcích (dále jen "OZV"),
spočívající v návrhu změny sazby poplatku za užívání veřejného
prostranství pro restaurační zahrádky na území MČ Brno-střed,
a to konkrétně určení sazby za užívání restaurační zahrádky
celoročně (namísto rozlišení zimního a letního provozu) a nově
určení sazby pro restaurační zahrádku na parkovacích místech.
Návrh změny je předkládán zejména z důvodu kritiky občanů na
nedostatek parkovacích stání ve městě Brně, které jsou ještě
využívána k umístění restauračních zahrádek (dále jen "RZ").
Úřad městské části města Brna, Odbor dopravy a majetku,
Oddělení dopravy provedlo kontrolu na území MČ BS, při které
bylo zjištěno, že RZ v současné době zabírají 85 parkovacích
stání.
Na parkovacích místech, kde stojí RZ (většinou s
podestou) nelze povolovat vyhrazená parkovací místa (dále jen
"VPS"), která jsou zpoplatněna vyšším poplatkem (10,- a 8,- /m2
/den) než RZ (4,- a 3,- /m2 /den). I v případě povolení VPS
může na tomto místě od 19.00 - 7.00 hodin případně ještě
celodenně o víkendu parkovat rezident. Dalším problémem v
případě umístění RZ na vozovce je znesnadnění blokového
čištění vč. zimní údržby komunikací a nemožnost obnovy a změn
vodorovného dopravního značení. V případě povolení zimních RZ
je poplatek tak nízký (2,- a 1,- /m2/den), že se restauratérovi
nevyplatí demontáž a následně montáž RZ opět na jaře a tento
„provoz“ je používán jako skládka RZ na veřejném prostranství
( např. za zimní RZ o záboru 30 m2 na
90 dnů je v současné
době stanoven poplatek ve výši 2700,- a
za obyčejný zábor
stejného rozsahu je stanoven poplatek ve výši 21600,- ). Zimní
RZ nejsou ve většině případů vůbec provozovány, nehledě k
jejich vzhledu a problematickému odklízení sněhu.
Změna je navrhována s účinností od 1.1.2020.
Návrh změny
materiálu.
Přílohu č. 2
od 1.1.2019 a
Přílohu č. 3
poplatcích.

sazby

místního

poplatku

tvoří

přílohu

č.

1

materiálu tvoří srovnání stávající úpravy platné
navrhované od 1.1.2020.
materiálu tvoří text OZV č. 21/2018, o místních

41. RMČ BS dne 14.10.2019 přijala na základě doporučení Komise
legislativní a organizační RMČ BS usnesení č. RMČ/2019/41/22,
kterým doporučila ZMČ BS souhlasit se změnou OZV spočívající
též v doplnění odst. 3 čl. 15 OZV následovně:
„Od poplatku jsou osvobozeny:
 TIC BRNO, příspěvková organizace, IČ: 00101460 při
zvláštním užívání veřejného prostranství v souvislosti s
konáním akce adventních trhů na náměstí Svobody a/nebo
Dominikánském náměstí v případě, že je pořadatelem dané
akce, a
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Kávéeska,
příspěvková
organizace,
IČ:
00101508
při
zvláštním užívání veřejného prostranství na území městské
části Brno-střed pro akce, jejichž je pořadatelem “,
s tím, že následující odstavce čl. 15 se přečíslují.
Tato dílčí změna není ZMČ BS aktuálně předložena k projednání,
a to z důvodu doporučení MMB k zajištění stanoviska ÚOHS k
navrhované změně, a to s ohledem na vyloučení diskriminačního
postupu
v
případě
osvobození
pouze
dvou
příspěvkových
organizací z poplatkové povinnosti. Poté, co budeme seznámeni
s názorem ÚOHS v této věci, uvedený návrh změny bude zhodnocen
a znovu předložen do samosprávných orgánů k projednání.

Stanoviska dotčených orgánů:
 41. RMČ BS projednala dne 14.10.2019 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2019/41/22 Návrh změny obecně závazné vyhlášky č.
21/2018, o místních poplatcích
RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019,
souhlasí
se změnou obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č.
21/2018, o místních poplatcích, s účinností od 1.1.2020,
spočívající v:
- doplnění textu: „Od poplatku jsou osvobozeny:
 TIC BRNO, příspěvková organizace, IČ: 00101460 při
zvláštním užívání veřejného prostranství v souvislosti s
konáním akce adventních trhů na náměstí Svobody a/nebo
Dominikánském náměstí v případě, že je pořadatelem dané
akce, a
 Kávéeska,
příspěvková
organizace,
IČ:
00101508
při
zvláštním užívání veřejného prostranství na území městské
části Brno-střed pro akce, jejichž je pořadatelem “
jako odst. 3 čl. 15 OZV Statutárního města Brna č. 21/2018,
o místních poplatcích, s tím, že následující odstavce se
přečíslují,
- změně přílohy č. 4 obecně závazné vyhlášky Statutárního
města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích, dle přílohy č. 1
tohoto materiálu (změna sazby poplatku za užívání veřejného
prostranství - restaurační zahrádky na území MČ Brno-střed),
doporučuje
ZMČ BS
souhlasit
Statutárního města
spočívající v:
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- doplnění textu: „Od poplatku jsou osvobozeny:
 TIC BRNO, příspěvková organizace, IČ: 00101460 při
zvláštním užívání veřejného prostranství v souvislosti s
konáním akce adventních trhů na náměstí Svobody a/nebo
Dominikánském náměstí v případě, že je pořadatelem dané
akce, a
 Kávéeska,
příspěvková
organizace,
IČ:
00101508
při
zvláštním užívání veřejného prostranství na území městské
části Brno-střed pro akce, jejichž je pořadatelem “
jako odst. 3 čl. 15 OZV Statutárního města Brna č. 21/2018,
o místních poplatcích, s tím, že následující odstavce se
přečíslují,
- změně přílohy č. 4 obecně závazné vyhlášky Statutárního
města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích, dle přílohy č. 1
tohoto materiálu (změna sazby poplatku za užívání veřejného
prostranství - restaurační zahrádky na území MČ Brno-střed) a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín:
ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

pro

pro

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

Oulehlov
á
pro

Schwab

Vaníček

pro

omluven

 9. KLO projednala dne 2.10.2019 s výsledkem:
Usnesení č. KLO.09.05
Komise legislativní a organizační RMČ BS na svém 9. zasedání,
konaném dne 02. 10. 2019,
projednala
z hlediska právního návrh změny obecně závazné vyhlášky
Statutárního města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích,
spočívající v doplnění textu: „Od poplatku jsou osvobozeny:
 TIC BRNO, příspěvková organizace, IČ: 00101460 při
zvláštním užívání veřejného prostranství v souvislosti s
konáním akce adventních trhů na náměstí Svobody a/nebo
Dominikánském náměstí v případě, že je pořadatelem dané
akce, a
 Kávéeska,
příspěvková
organizace,
IČ:
00101508
při
zvláštním užívání veřejného prostranství na území městské
části Brno-střed pro akce, jejichž je pořadatelem “
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jako odst. 3 čl. 15 OZV Statutárního města Brna č. 21/2018,
o místních poplatcích, s tím, že následující odstavce se
přečíslují, a to s účinností od 1.1.2020,
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS souhlasit s návrhem změny obecně
závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 21/2018, o
místních poplatcích,
spočívající v
doplnění textu:
„Od
poplatku jsou osvobozeny:
 TIC BRNO, příspěvková organizace, IČ: 00101460 při
zvláštním užíváním veřejného prostranství v souvislosti
s konáním akce adventních trhů na náměstí Svobody a/nebo
Dominikánském náměstí v případě, že je pořadatelem dané
akce, a
 Kávéeska,
příspěvková
organizace,
IČ:
00101508
při
zvláštním užívání veřejného prostranství na území městské
části Brno-střed pro akce, jejichž je pořadatelem“
jako odst. 3 čl. 15 OZV Statutárního města Brna č. 21/2018,
o místních poplatcích, s tím, že následující odstavce se
přečíslují, a to s účinností od 1.1.2020.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Dumbrovs
ká
pro

Fische
rová
pro

Hrabovská

Chládek

nepřítomna

pro

Kubějo
vá
pro

Lastoveck
á
pro

Prokeš
pro

Sedlákov
á
pro

Springinsfel
d
pro

Machů

Závodský

omluv
en

pro

 Materiál byl projednán Komisí pro bezpečnost, veřejný
pořádek, obchod a služby hlasováním per rollam s výsledkem:
Usnesení:
PR/01/01/2019
Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod RMČ
BS na základě hlasování per rollam dne 7. – 9. 10. 2019
projednala
návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
21/2018, o místních poplatcích, spočívající ve změnách sazby
poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství v případě
umístění restaurační zahrádky uvedené v příloze č. 4, s tím,
že dojde ke změně výše poplatku, a to s účinností od 1.1.2020,
dle přílohy č. 1
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS souhlasit s návrhem změny obecně
závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 21/2018, o
místních poplatcích, spočívající ve změně přílohy č. 4 a to s
účinností od 1.1.2020, dle přílohy č. 1
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Čuma
pro

Dvořák
pro

Fadrný
pro

Vytvořeno 30.10.2019 11:08:41

Freimuth
pro

Hrabovská
zdržela se

Komárek
pro

Kupková
zdržela

Květoňová
pro

Lepka
pro

5

Moravec
pro

se
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Příloha č. 1

Sazby místních poplatků platné od 01.01.2020
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství platná od 01.01.2020
Celoročně
Celoročně
RZ do 4 m2
- bez
Restaurační zahrádka bez
Restaurační zahrádka
Restaurační zahrádka na
Lokalita
podesty
podesty nebo s podestou ** s podestou
parkovacích místech*
2
2
10,- / m2 / den
I, II
bez poplatku
4,- / m / den
6,- / m / den
8,- / m2 / den
III
bez poplatku
3,- / m2 / den
4,- / m2 / den
* v případě umístění restaurační zahrádky na parkovacích místech je stanoven poplatek za celou výměru
jednotlivých parkovacích míst dotčených restaurační zahrádkou ( výměra 1 parkovacího stání dle orientace je cca
12,50 m2 ). Na vyhrazených parkovacích místech (VPS) se restaurační zahrádka nepovoluje.
** v případě nutnosti vyrovnání terénních nerovností plochy pod restaurační zahrádkou, a to v těchto případech:
- sklon plochy pod restaurační zahrádkou je vyšší než 6 %,
- podesta vyrovnává terénní nerovnost mezi chodníkem a vozovkou nebo
- restaurační zahrádka je umístěna na travnatém nebo mlatovém povrchu, a v případě kdy podesta zakrývá
konstrukci zastřešení (samonosné markýzy).

Příloha č. 2

Sazby místních poplatků platné od 01.01.2019
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství platná od 01.01.2019
zimní provoz

letní provoz 1.3. - 30.11.
Restaurační zahrádka bez

Lokalita
I, II
III

RZ do 4 m2 bez podesty
bez poplatku
bez poplatku

1.12.-28.2./29.2
2,- / m2 / den
1,- / m2 / den

podesty nebo
s podestou**

Restaurační zahrádka s

4,- / m2 / den
3,- / m2 / den

6,- / m2 / den
4,- / m2 / den

podestou

** v případě nutnosti vyrovnání terénních nerovností plochy pod restaurační zahrádkou, a to v těchto případech:
- sklon plochy pod restaurační zahrádkou je vyšší než 6 %,
- podesta vyrovnává terénní nerovnost mezi chodníkem a vozovkou nebo
- restaurační zahrádka je umístěna na travnatém nebo mlatovém povrchu, a v případě kdy podesta zakrývá
konstrukci zastřešení (samonosné markýzy).

Sazby místních poplatků platné od 01.01.2020
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství platná od 01.01.2020
Celoročně
Celoročně
RZ do 4 m2
- bez
Restaurační zahrádka bez
Restaurační zahrádka
Restaurační zahrádka na
Lokalita
podesty
podesty nebo s podestou ** s podestou
parkovacích místech*
10,- / m2 / den
I, II
bez poplatku
4,- / m2 / den
6,- / m2 / den
8,- / m2 / den
III
bez poplatku
3,- / m2 / den
4,- / m2 / den
* v případě umístění restaurační zahrádky na parkovacích místech je stanoven poplatek za celou výměru
jednotlivých parkovacích míst dotčených restaurační zahrádkou ( výměra 1 parkovacího stání dle orientace je cca
12,50 m2 ). Na vyhrazených parkovacích místech (VPS) se restaurační zahrádka nepovoluje.
** v případě nutnosti vyrovnání terénních nerovností plochy pod restaurační zahrádkou, a to v těchto případech:
- sklon plochy pod restaurační zahrádkou je vyšší než 6 %,
- podesta vyrovnává terénní nerovnost mezi chodníkem a vozovkou nebo
- restaurační zahrádka je umístěna na travnatém nebo mlatovém povrchu, a v případě kdy podesta zakrývá
konstrukci zastřešení (samonosné markýzy).

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PRÁVNÍ PŘEDPISY 2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 21/2018,
o místních poplatcích

___________________________
datum nabytí účinnosti: 1. 1. 2019
___________________________

Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 BRNO
ústř. provolba (+420) 542 171 111, e-mail: informace@brno.cz, www.brno.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 21/2018,
o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z8/02 zasedání konaném dne 11. 12. 2018 na základě
§ l4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ODDÍL I
Článek 1
(1) Statutární město Brno (dále jen „město Brno“) zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek ze vstupného
e) poplatek z ubytovací kapacity
(2) Samostatnou obecně závaznou vyhláškou je zaveden místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(3) Sazby místních poplatků uvedených v odstavci (1) a u místního poplatku za užívání
veřejného prostranství místa, která podléhají místnímu poplatku, se stanoví na základě návrhů
schválených zastupitelstvy jednotlivých městských částí. Tyto sazby a místa se uvádí v přílohách
této vyhlášky.
(4) Správu poplatků vykonávají úřady městských částí (dále jen „správce poplatku“).

ODDÍL II
POPLATEK ZE PSŮ
Článek 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců1.
(2) Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území města Brna2.
________________________________________________________________________________
Datum nabytí účinnosti: 1. 1. 2019
Strana 2 (celkem 10)

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 21/2018,
o místních poplatcích

________________________________________________________________________________

Článek 3
Poplatková povinnost
(1) Poplatková povinnost vzniká 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy se poplatník stal
držitelem psa podléhajícího poplatku.
(2) Poplatek se platí správci poplatku příslušnému podle místa trvalého pobytu nebo sídla
poplatníka.
Článek 4
Sazby poplatku
Sazby poplatku jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
Článek 5
Osvobození
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba
s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního předpisu3,
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro
ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis4.
(2) Od poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky státu, příspěvkové organizace,
Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů, osoby závislé na pomoci jiné osoby5, držitelé psů
z útulku po dobu jednoho roku od data jejich převzetí z útulku a držitelé záchranářských psů.
Článek 6
Ohlašovací povinnost, splatnost
(1) Poplatník je povinen podat ohlášení k poplatku a rovněž oznámit každou skutečnost, která
má vliv na jeho výši nebo na osvobození od poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti nebo vzniku těchto skutečností. V ohlášení je poplatník povinen sdělit správci poplatku
stanovené údaje6.
(2) Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření ročně,
nejpozději do 31. března každého roku.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 2, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
(4) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
(5) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému správci.
(6) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
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ODDÍL III
POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT
Článek 7
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
(1) Poplatek se platí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.
(2) Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města Brna
za účelem rekreace, pokud neprokážou jiný důvod svého pobytu.
(3) Poplatek vybere a územně příslušnému správci poplatku odvede ubytovatel, kterým je
fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování na jeho území poskytla. Tato osoba je
plátcem poplatku.
Článek 8
Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě
do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu.
Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování
přechodného ubytování za úplatu. Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit
správci poplatku i další stanovené údaje6.
(2) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště
v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování
poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně
z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního
zápisu. Zpracování osobních údajů se řídí zvláštním právním předpisem7.
Článek 9
Sazby poplatku
Sazby poplatku jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.
Článek 10
Splatnost poplatku
Ubytovatel je povinen odvést správci poplatku vybrané poplatky vždy do 10 dnů po uplynutí
kalendářního čtvrtletí ve kterém došlo k poskytnutí lázeňského nebo rekreačního pobytu. Současně
podá správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků, nebo negativní
hlášení.
Článek 11
Osvobození
Poplatku nepodléhají:
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(1) Osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli
průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu3 a jejich průvodci.
(2) Osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti
(výchovné).
(3) Osoby závislé na pomoci jiné osoby5.
(4) Nárok na osvobození od poplatku, je poplatník povinen prokázat ubytovateli (plátci
poplatku) při zahájení ubytování.
ODDÍL IV
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Článek 12
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění
výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto
prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Poplatek
za zvláštní užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce se vybírá na území města
Brna jen ve sportovním areálu Hněvkovského na území městské části Brno-jih.
(2) Poplatku podléhají náměstí, tržiště, ulice, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory
přístupné každému bez omezení uvedené v příloze č. 3 této vyhlášky.
(3) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství stanoveným
způsobem.
Článek 13
Poplatková povinnost
Poplatek se vybírá za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý započatý
den nebo za každé i započaté období užívání veřejného prostranství, za které je stanovena paušální
částka.
Článek 14
Sazby poplatku
Sazby poplatku jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky.
Článek 15
Osvobození
(1) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího
místa nepodléhají osoby zdravotně postižené3.
(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí. Toto je pořadatel akce povinen do tří dnů po jejím
skončení prokázat příslušnému správci poplatku.
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(3) Od poplatku je osvobozen vlastník nebo nájemce veřejného prostranství, který má
s jeho vlastníkem uzavřenou nájemní smlouvu8, a město Brno.
(4) Od poplatku je osvobozeno provádění výkopových prací při haváriích technických sítí,
včetně umístění stavebních zařízení a skládek souvisejících s těmito pracemi.
(5) Od poplatku je osvobozeno provádění výkopových prací hrazených z rozpočtu města Brna
a městských částí, včetně umístění stavebních zařízení a skládek souvisejících s těmito pracemi.
(6) Od poplatku jsou osvobozeny výkopové práce, včetně umístění stavebních zařízení
a skládek souvisejících s těmito pracemi, prováděné za účelem budování, rekonstrukcí, oprav
a údržby technických sítí ve vlastnictví:
a) města Brna,
b) společností s majoritní majetkovou účastí města Brna,
c) společností, v nichž mají společnosti uvedené pod písmenem b) majoritní majetkovou účast.
Článek 16
Ohlašovací povinnost, splatnost
(1) Před započetím užívání veřejného prostranství je poplatník povinen učinit u správce
poplatku, v jehož působnosti se veřejné prostranství nachází, ohlášení, ve kterém uvede dobu,
rozsah, způsob užívání a označení zabraného místa. V ohlášení je poplatník povinen sdělit správci
poplatku i další stanovené údaje6.
(2) Povinnost ohlásit užívání veřejného prostranství má i osoba, od poplatku osvobozená. Ta
současně doloží správci poplatku doklady dokazující skutečnosti rozhodné pro osvobození od
poplatku.
(3) Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Při užívání
veřejného prostranství po celý kalendářní rok je možné poplatek rozdělit do čtyř stejných splátek se
splatností vždy k prvnímu dni každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
(4) Poplatek lze uhradit dopředu nejvýše na dobu jednoho roku.
(5) Ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit příslušnému správci
poplatku do 8 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.
ODDÍL V
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
Článek 17
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek se vybírá ze vstupného na prodejní nebo reklamní akce sníženého o daň z přidané
hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Poplatek se platí z úhrnné částky vybraného vstupného.
Pro účely tohoto místního poplatku se rozumí
a) prodejními akcemi: burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy a ostatní výstavy (mimo
kulturních),
b) reklamními akcemi: akce k propagaci služeb, zboží a akcí,
c) vstupným: peněžitá částka, kterou zaplatí účastník akce za to, že se jí může zúčastnit,
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d) vstupenkou: doklad opravňující ke vstupu na akci.
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Článek 18
Sazby poplatku
Sazby poplatku jsou stanoveny v příloze č. 5 této vyhlášky.
Článek 19
Osvobození
(1) Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek
neplatí. Toto je pořadatel akce povinen do 8 dnů po jejím skončení prokázat příslušnému správci
poplatku.
(2) Od poplatku jsou osvobozeny akce pořádané školami, dětskými a mládežnickými
organizacemi, městem Brnem a jím zřízenými organizacemi.
Článek 20
Ohlašovací povinnost, splatnost
(1) Poplatník je povinen nejméně 8 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku druh a
název akce, datum a dobu zahájení a ukončení akce, místo konání a jeho kapacitu. Ve stejném
termínu poplatník doloží doklady, prokazující nárok na osvobození od poplatku.
(2) V ohlášení je poplatník povinen sdělit správci poplatku i další stanovené údaje6.
(3) Do 15 dnů po skončení akce a v případě akce, která svým trváním nepřesahuje dobu jednoho
kalendářního měsíce do 15 dnů po skončení měsíce, v němž akce probíhala, podá poplatník správci
poplatku hlášení, v němž uvede všechny údaje potřebné k přezkoumání správnosti výpočtu
poplatku, zejména počet prodaných vstupenek podle jejich druhů (ceny), výši vybraného vstupného
celkem a výši poplatku, který má být zaplacen. Vypočtený poplatek je splatný do 8 dnů ode dne
podání hlášení.
(4) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný nejpozději do 31. 1. následujícího
kalendářního roku po roce, za nějž je poplatek vybírán, v ostatních případech je poplatek stanovený
paušální částkou splatný nejpozději 1. den období, na které je paušál stanoven.
ODDÍL VI
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Článek 21
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek se vybírá v zařízeních na území města Brna určených k přechodnému ubytování za
úplatu.
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(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla.
Článek 22
Sazby poplatku
Sazby poplatku jsou uvedeny v příloze č. 6 této vyhlášky.
Článek 23
Osvobození
(1) Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících 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 účelům.
(2) Od poplatku je osvobozena ubytovací kapacita v zařízeních ve vlastnictví města Brna,
včetně zařízení svěřených městským částem. Na ubytovací kapacitu v zařízeních, která jsou
pronajata soukromým podnikatelským subjektům, se osvobození nevztahuje.
Článek 24
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Ve
stejném termínu poplatník doloží doklady, prokazující nárok na osvobození od poplatku. Stejným
způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování
přechodného ubytování za úplatu.
(2) V ohlášení je poplatník povinen sdělit správci poplatku i další stanovené údaje6.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.
Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány
postupně z časového hlediska.
Článek 25
Splatnost poplatku
Ubytovatel je povinen zaplatit poplatek jednorázově bez vyměření za kalendářní rok, ve kterém
bylo poskytnuto přechodné ubytování za úplatu vždy do 31. března následujícího kalendářního roku
na účet správce poplatku a zároveň podat hlášení s jeho výpočtem.
ODDÍL VII
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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Článek 26
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu příslušný
správce poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Nebudou-li
poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu příslušný správce
poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část poplatků může příslušný správce
zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu
od poplatku ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto
poplatku zaniká.
Článek 27
O řízení ve věcech místních poplatků platí zvláštní právní předpis9.
Článek 28
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 13/2015
a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2016, 4/2017, 21/2017 a 12/2018.
Článek 29
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.

JUDr. Markéta Vaňková, v. r.
primátorka města Brna
Mgr. Petr Hladík, v. r.
1. náměstek primátorky města Brna

1

§ 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 2 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
3
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4
Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
5
§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
6
§ 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
7
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a obecné nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (nařízení GDPR)
8
§ 2201 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
9
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
2
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