
      9. 
 

Zastupitelstvo města Mikulov 
___________________________________________________________________ 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 9.12.2020 
 
Bod programu: 
Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 
6/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
3/2019 o místních poplatcích, v platném znění. 
 
Přílohy :   1) důvodová zpráva 

2) návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 6/2020 
 

 
     
 
 
Materiál byl projednán radou města dne 30.11.2020 a v souladu s jejím usnesením je 
předkládán k projednání ZM. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mikulov č.  6/2020 o 
místních poplatcích, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019, v platném 
znění. 

 
 
 

 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
 
Stejskalová Alena 
 
 
 
 
 
Dne:  30.11.2020 

 
Ing. Klanicová Ingrid 
vedoucí FO  
 
 
 
 
 

 
Rostislav Koštial 
Starosta města Mikulov 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Důvodová zpráva 
 
K bodu:   
Návrh - Obecně závazná vyhláška č. 6/2020, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška města Mikulov č. 3/2019 o  místních  poplatcích ( dále jen 
“vyhláška“). 
 
 
Finanční odbor předkládá radě města návrh změnové vyhlášky č. 6/2020 o místních 
poplatcích.  
 
Změna se týká části III – Poplatek z pobytu  Čl. 11 – Sazba poplatku. 
 Stávající sazba poplatku ve vyhlášce č. 3/2019 činí : 

Čl. 11 
Sazba poplatku 

Sazba poplatku  pro  rok 2020 činí 21,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne 
jeho počátku. 

Sazba poplatku  od  roku 2021 činí 35, - Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou 

dne jeho počátku. 
 

 
Navrhovaná sazba poplatku z pobytu ve vyhlášce č. 6/2020: 

Čl. 11 
Sazba poplatku 

Sazba poplatku činí 21,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho 

počátku. 
     
 
Důvodem navrhované změny je ta skutečnost, že během koronavirové krize a vyhlášení 
nouzové stavu, byl omezen pohyb osob, který měl tvrdý dopad na turistiku a potažmo na  
poplatek z pobytu. Město Mikulov tak v maximální možné míře pomůže ekonomickým 
subjektům překlenout tento stav. 
 
 
Dodatečná změna se týká části IV – Poplatek za užívání veřejného prostranství, Čl.18 – 
Splatnost poplatku.  
Změna splatnosti poplatků je dána do souladu s právními předpisy na pokyn Ministerstva 
vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, kdy u písmena a) a b) dochází ke změně. 



Původní znění: 

Čl. 18 
Splatnost poplatku 

 
             Poplatek ve stanovené výši je splatný: 
 

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení 
užívání  veřejného prostranství, 

 
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 7 dnů nejpozději do 3 dnů od 

zahájení užívání veřejného prostranství, 
 
c) u poplatku stanoveného měsíční či týdenní paušální částkou nejpozději poslední 

den období, na které je paušální částka stanovena, 
 
d) u poplatku stanoveného roční paušální částkou nejpozději do 7 dnů od započetí 

užívání nebo v pravidelných čtvrtletních splátkách vždy k poslednímu dni 
příslušného kalendářního čtvrtletí, 

 

e) připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je 
dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující 
pracovní den. 
 

 
 

Nové znění Čl. 18 - Splatnost poplatku 
 
             Poplatek ve stanovené výši je splatný: 
 

a) při užívání veřejného prostranství do 3 dnů včetně nejpozději v den zahájení užívání 
veřejného prostranství, 

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 3 dny nejpozději do 3 dnů od 
zahájení užívání veřejného prostranství, 

c) u poplatku stanoveného měsíční či týdenní paušální částkou nejpozději poslední 
den období, na které je paušální částka stanovena, 

d) u poplatku stanoveného roční paušální částkou nejpozději do 7 dnů od započetí 
užívání nebo v pravidelných čtvrtletních splátkách vždy k poslednímu dni 
příslušného kalendářního čtvrtletí, 

e) připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je 
dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující 
pracovní den. 

 
 
V Mikulově dne 25.11.2020 



Město Mikulov 

Zastupitelstvo města Mikulov 

Obecně závazná vyhláška města Mikulov 

č. 6/2020, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místních poplatcích 

Zastupitelstvo města Mikulov se na svém zasedání dne 9. 12.2020 usnesením č. ……..  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 (dále jen „ tato 
vyhláška“): 

 

Čl. 1 

Změna vyhlášky 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místních poplatcích, ze dne 4. 12. 2019  se  

mění takto: 

Čl.11 zní: 

         „Čl. 11 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku činí 21,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.“. 

 

Čl.18 zní: 

„Čl. 18 
Splatnost poplatku 

 

             Poplatek ve stanovené výši je splatný: 

a) při užívání veřejného prostranství do 3 dnů včetně nejpozději v den zahájení užívání   
veřejného prostranství, 

 

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 3 dny nejpozději do 3 dnů od 
zahájení užívání veřejného prostranství, 



 

c) u poplatku stanoveného měsíční či týdenní paušální částkou nejpozději poslední den 
období, na které je paušální částka stanovena, 

 

d) u poplatku stanoveného roční paušální částkou nejpozději do 7 dnů od započetí 
užívání nebo v pravidelných čtvrtletních splátkách vždy k poslednímu dni 
příslušného kalendářního čtvrtletí, 

 

e) připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je 
dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující 
pracovní den.“. 

 

 
                       Čl. 2 
                  Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2021. 
 

 
 
 

………………………………..     ……………………………. 
 Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA             Rostislav Koštial 
           místostarosta                                                                  starosta 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:………………………………………………… 
 
 
Sňato z úřední desky dne:……………………………………………………… 
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