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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 26/2019 
Č .j.: MJ/50813/2019 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 27.09.2019 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odbor financ ní  z a dost o poskytnutí  informace v souladu 
se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le 
jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení: 
V souladu s § 13 Zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Vás žádáme 
o poskytnutí následujících informací: 
 
Město Jeseník vydalo OZV Č. 9/2010, dle které se s účinností od 01.01.2011 zavádí místní poplatek za lázeňský nebo 
rekreační pobyt, a to ve výši 15,- Kč/osoba/každý i započatý den  
pobytu. 
Dle čl. 2 "Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku" odst. 2 předmětné OZV poplatek vybírá a městu Jeseník 
odvádí ubytovatel - fyzická nebo právnická osoba, která přechodně ubytování poskytla. Mezi plátce poplatku, který 
od ubytovaných místní poplatek vybírá a městu Jeseník odvádí, patří i Priessnitzovy léčebné lázně a.s., IČ: 45193452, 
sídlem Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník, provozující ve městě Jeseník lázeňství a ubytovací služby. 
Současně je ve městě Jeseník několik dalších desítek ubytovatelů poskytujících přechodné ubytování, kteří tímto 
způsobem jsou povinni odvádět poplatky do pokladny města Jeseník, se kterými město Jeseník následně hospodaří. 
 
Vzhledem k tomu, že se nám z veřejně dostupných zdrojů nepodařilo dohledat informaci o výši a struktuře Městem 
Jeseník přijatého poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt za r. 2019 a ani za r. 2018, žádáme touto cestou v souladu 
se zákonem o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí těchto informací o přijatém poplatku v jednotlivých 
měsících za roky 2018 a 209. 

 
K žádosti bylo sděleno: 
Město Jeseník vydalo na základě zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění Obecně 
závaznou vyhlášku č.9/2010 o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. 

Správcem poplatku je Městský úřad Jeseník. 

Žákon č.280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů upravuje postup správců daní v řízeních 
o daních, mezi něž patří i místní poplatky. K základním zásadám správy daní patří dle § 9, odst. 1 zásada, 
že správa daní je neveřejná a správce daně je povinen zachovávat mlčenlivost. Veřejně přístupné jsou 
pouze některé zobecněné informace (např. plnění příjmové stránky obecního rozpočtu). 

K tomuto účelu je na stránkách Města Jeseník zřízen klikací rozpočet http://rozpocet.mujes.cz/cz/ , kde 
lze v pohledu přes položky požadovanou informaci o plnění za jednotlivé roky získat. 

 
Ža poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
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