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Poskytnutí  informace – poplatky za lázeňsky a rekreační pobyt a poplatky z ubytovací kapacity

     Na Vaši žádost ze dne 3.12.2013 o poskytnutí informací dle zákona č: 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím sdělujeme následující: 

    Město Lázně Bělohrad vybírá na základě Obecně závazné vyhlášky číslo 8/2011, místní poplatek 
z ubytovací kapacity a Obecně závazné vyhlášky číslo 6/2011, místní poplatek za lázeňský a rekreační 
pobyt.  V lázeňských místech a turistických centrech jsou přirozeně vyšší náklady obce na udržování služeb 
a zařízení sloužících návštěvníkům. Příjmy z poplatků slouží ke zmírnění dopadů těchto zvýšených nákladu 
na rozpočet města, jejich konkrétní využití však není přímo rozpočtem určeno. 

     Váš předpoklad, že poplatek je finanční prostředek, za který náleží plátci nějaké ekvivaletní protiplnění 
ze strany veřejnoprávní korporace, čímž se odlišuje od daně, je dle mého názoru mylný. (Dr. Vladimír Pelc: 
„Daně a některé poplatky jsou veřejnoprávní povinností ukládanou ve veřejném zájmu k financování 
veřejných statků bez přímého protiplnění daňovému, poplatkovému subjektu“.) Přesto však město Lázně 
Bělohrad bere jako slušnost až povinnost tyto poplatky využít ve prospěch lázeňských hostů a rekreantů. 
Vybraná finanční částka za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity je právě proto 
zahrnuta do výdajové části rozpočtu města a to na úhradu zvýšených nákladů města Lázně Bělohrad 
spojených s dodržováním lázeňského statutu. 

     Tento zvláštní statut ukládá městu povinnosti a omezení, která přispívají k ochraně a kultivaci 
lázeňského prostředí. Zvýšená péče přiměřená zdravotnickému, ekonomickému a sociálnímu významu 
vnitřního území lázeňského místa je věnována zejména zřizování, upravování, udržování, čistění a 
osvětlování veřejných prostranství a jejich vybavení a nadstandardnímu zajišťování kulturního a 
sportovního vyžití pro lázeňské hosty ve městě. Jedná se například o pořádání lázeňských koncertů 
v lesoparku Bažantnice, besed s různou tématikou, výstavy, vydávání místního časopisu Bělohradské listy, 
tisk propagačních letáků (Průvodce městem, Naučná stezka „Po stopách K. V. Raise, Cyklistické výlety do 
okolí, Mapa města a další), umísťování zvýšeného počtu odpočinkových laviček či možnost absolvovat 
naučné stezky. Další vícenáklady města spojené s lázeňstvím jsou celoroční provoz veřejného WC, 
květinová výzdoba města, orientační systémy, celoroční osvětlení centra města a Lázeňské ulice apod. 

     Pro informaci, celkové příjmy z poplatku za lázeňský a rekreační pobyt za rok 2012 činily  1.159.752 Kč a 
za první polovinu roku 2013 činily 425.385 Kč. Příjmy města z poplatku z ubytovací kapacity za rok 2012 
činily 98.556 Kč a za první polovinu roku 2013 činily 45.891 Kč. 

     S pozdravem   
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