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Vážený pane Černíku, 

v návaznosti na Váš dopis ze dne 12.12.2022 adresovaný starostce a zastupitelstvu obce 
Hranice uvádím následující: 

Co se týče sazby poplatku z pobytu, zůstává v platnosti Obecně závazná vyhláška obce 
Hranice č. 3/2021, o místním poplatku z pobytu, kterou schválilo Zastupitelstvo obce Hranice  
na svém zasedání dne 13.12.2021 usnesením č.109/2021. 

Tato OZV koresponduje se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v aktuálním 
znění, neboť v čl. 8 OZV - Osvobození a úlevy je zde uveden odkaz č. 11, poznámka pod 
čarou:  § 3b zákona o místních poplatcích, (kde jsou uvedeny možnosti osvobození od 
poplatku, které jsou dány zákonem a nemusejí se ve vyhlášce uvádět).                                                          
Toto vše naleznete na www.obechranice.cz, záložka Úřední deska – místní poplatky.                       
Pokud budete žádat  o zařazení bodu k projednání sazby poplatku z pobytu na program 
zasedání zastupitelstva obce, pak je třeba postupovat dle § 16 odst. 2 písm. f ) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích.                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Dále uvádím, že dle právního výkladu Ministerstva vnitra ČR k zákonným zmocněním,  
poplatek z pobytu může zavést, a to formou obecně závazné vyhlášky, kterákoli obec a  není 
tedy tento poplatek vázán na žádné specifické podmínky (např. soustředění turistického 
ruchu v obci apod.). Obec může stanovit výši sazby podle svého uvážení a nemusí ji v obecně 
závazné vyhlášce nijak zdůvodňovat. (dle § 3d zák. o místních poplatcích činí sazba poplatku 
z pobyty nejvýše 50,- Kč) 

Co se týče dalšího Vašeho dotazu, týkajícího se smlouvy mezi Obcí Hranice a ZOD Borovany 
uzavřené dne 23.9.2020, Vás tímto odkazuji na zápis XI.(ze dne 28.6.2021) a zápis XIV.(ze 
dne 28.3.2022) veřejného zasedání zastupitelstva obce Hranice.                                                                                                             
Tyto zápisy opět naleznete na www.obechranice.cz , záložka Zápisy zasedání.     
 

Věřím, že jsem dostatečně odpověděla na Vaše dotazy. 

V Hranicích dne 27.12.2022 

S přátelským pozdravem  

Starostka obce                                                                                                                                     
Ing. Hana Papajová 
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