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M A G I S T R Á T  M Ě S T A   L I B E R E C 
Odbor ekonomiky 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 

 
Žadatel: Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. 

IČ 00549436 
 Revoluční 762/13 

Staré Město 
110 00 Praha  
 

  

  
Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka V Liberci dne 

                       17.7.2015 OE Hr-15/SZ CJ MML 134875/15/2 Ing. Hana Hrbková/225 6.8.2015 

Věc:  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
K Vašim dotazům, uvedeným v žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím ze dne 17.7.2015, sdělujeme následující:  

Statutární město Liberec je územně členěným statutárním městem, na části jehož území je zřízen 
jeden městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou. Správcem místních poplatků za lázeňský a 
rekreační pobyt, a z ubytovací kapacity pro Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou je Úřad 
městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. Údaje jsou tedy souhrnem za 2 správce místních 
poplatků = Magistrát města Liberec a Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. 

Ad 1. Správce místních poplatků eviduje 27 subjektů provozujících službu „ubytování v soukromí“. 

Počet subjektů, u kterých eviduje odbor správní a živnostenský vydané živnostenské oprávnění na 
Hostinskou činnost: 
- v roce 2014 bylo vydáno 110 nových živnostenských oprávnění na Hostinskou činnost (fyzické + 

právnické osoby), 
- v prvním čtvrtletí roku 2015 bylo vydáno 20 nových živnostenských oprávnění na Hostinskou 

činnost (fyzické + právnické osoby). 

„Ubytovací služby“  jsou jedním z oborů živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“  (celkově má živnost volná 79 oborů činností), přičemž 
každý z podnikatelů, který vlastní oprávnění k volné živnosti, může provozovat všech 79 oborů, aniž 
by je měl přímo specifikované ve svém oprávnění. 

S ohledem na výše uvedené nelze tedy zjistit, kolik podnikatelů, provozujících obor volné živnosti 
„Ubytovací služby“, získalo nové oprávnění v roce 2014 a prvním čtvrtletí roku 2015. 

Ad 2. Správce místních poplatků vyhledal 1 subjekt, který nesplnil v roce 2014 ohlašovací povinnost. 
Za první čtvrtletí roku 2015 nebyl zjištěn nikdo. 

Ad 3. Správce místních poplatků provádí vyhledávací činnost (média klasická i digitální – články, 
reklamy, inzeráty), místní šetření v terénu, kontroly evidenční knihy ubytovaných. 
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Ad 4. 2 úřední osoby (1 x MML, 1 x MOV) spravují místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a 
místní poplatek z ubytovací kapacity. 

Ad 5. Při nesplnění ohlašovací povinnosti může správce místních poplatků uložit pokutu do 500 000 
Kč za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů: 

- za rok 2014 byla uložena 1 pokuta ve výši 1 000 Kč na místním poplatku za lázeňský a 
rekreační pobyt a 1 pokuta ve výši 1 000 Kč na místním poplatku z ubytovací kapacity, 

- za první čtvrtletí roku 2015 nebyla uložena žádná pokuta.  

 

 
S pozdravem 

 
 
 

Ing. Hana Hrbková 
vedoucí oddělení poplatků a pohledávek 


