
MĚSTO KLECANY 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KLECANY 

Obecně závazná vyhláška 

Města Klecany č. 1/2021, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Klecany č. 1/2019 o místním 

poplatku z pobytu 

Zastupitelstvo města Klecany se na svém zasedání dne 29.3. 2021, usnesením č. 1/2021, 

usneslo vydat na základě § 14 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, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška města Klecany č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu (dále 

jen „tato vyhláška“):  

Čl. 1 
Změnová ustanovení 

(1) Čl. 2 odst. 1 zní: 

„Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních 

dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není3: 

a) pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, 

b) pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt 

hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění 

nebo pokud je její součástí.“ 

(2) Čl. 8 odst. 1 písmeno c) zní: 

„c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče 

s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,“. 

Čl. 2 
Přechodné ustanovení 

Poplatky vybrané plátcem poplatku od 1. 1. 2021 do dne účinnosti této vyhlášky od 

poplatníků, kteří jsou dle této vyhlášky od poplatku osvobozeni, plátce poplatku odvede správci 

poplatku, který je vede jako poplatkové přeplatky1. 

Čl. 3 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 ………………………. ………………………….. 

 Ivo Kurhajec, místostarosta Bc. Daniel Dvořák, starosta 

 

 

 
1 § 154 zákona č. 280/2008 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 



Vyhláška byla schválena Změ Klecany dne: 29.3. 2021 

Vyhláška byla vyvěšena dne:   

Vyhláška byla sejmuta dne:     

Vyhláška nabyla účinnosti dne:  

Vyhláška byla odeslána na MV dne:                 


