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Sdělení o poskytnutí informace a částečném odmítnutí žádosti 

Dne 2.9.2021 byla na magistrát města Chomutova doručena žádost  

o poskytnutí informací:  

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění 

následujících informaci:  

1. přehled vyúčtování místního poplatků z pobytu za jednotlivé subjekty za období od 01/2021 do   

07/2021 

2. celková uhrazená výše místních poplatků za roky 2018-2020 

3. přehled vyúčtování místního poplatku z pobytu za jednotlivé subjekty za období 2018-2020 

4. přehled plátců místního poplatku z pobytu za období 2018. 2019, 2020, do 07/2021 

 

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady 

nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám zaslat prostřednictvím datové schránky na níže 

uvedenou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji. 

 

K Vaší otázce č. 2 povinný subjekt poskytuje následující informace: 

2. celková uhrazená výše místních poplatků za roky 2018-2020 

Název položky 2 018 2 019 2 020 

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 2 407 686,51 17 720 995,47 17 286 057,00 

Poplatek ze psů 1 578 231,17 1 695 223,20 1 783 129,56 

Poplatek z pobytu 1 021 892,00 675 729,00 194 313,00 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 342 155,00 1 074 801,00 2 006 038,00 

Poplatek ze vstupného     6 000,00 

Zrušené místní poplatky     249 568,00 
 

 
Pozn.  Poplatek za odpady byl pro rok 2018 zrušen.  

Poplatek z pobytu byl v roce 2019 prominut z důvodu epidemie Covid-19.    
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Poplatek z pobytu nahradil od roku 2019 poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek 
z ubytovací kapacity.    

 Opatření vlády u poplatku z pobytu výrazně ovlivnily ubytovací služby.  
 Poplatek ze vstupného je zrušen (výběr je exekutorským úřadem vymožený dluh). 

 

Současně  

vydává magistrát města Chomutova, odbor interní audit jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 

§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů ve spojení s ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, toto 

ROZHODNUTÍ 

kterým se žádos  poskytnutí informace:  

1. přehled vyúčtování místního poplatků z pobytu za jednotlivé subjekty za období od 01/2021 

do   07/2021 

2. 3. přehled vyúčtování místního poplatku z pobytu za jednotlivé subjekty za období 2018-

2020 

3. 4. přehled plátců místního poplatku z pobytu za období 2018. 2019, 2020, do 07/2021 

 

č á s t e č n ě    o d m í t á 

podle § 15 odst. 1 a § 10 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů ve spojení s § 9 a § 52 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

Odůvodnění: 

 

Dne 2.9.2021 byla na Magistrát města Chomutova doručena žádost , který žádá o 

poskytnutí informace týkající se přehledu vyúčtování místního poplatku z pobytu za období od 

01/2021 do 07/2021, přehledu vyúčtování místního poplatku z pobytu za jednotlivé subjekty za 

období 2018 – 2020 a přehled plátců místního poplatku z pobytu za období od roku 2018 do 

července 2021. 

§ 10 InfZ říká: Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané 

na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním 

zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne. 

Žadatelem požadované informace získal povinný subjekt při správě místních poplatků podle zákona 

č. 568/1990 Sb., o místních poplatcích. Na správu místních poplatků se uplatňuje zákon č. 280/2009 

Sb., daňový řád, když podle § 3 odst. 3 písm. a) daňového řádu se daní pro účely daňového řádu 

rozumí peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek. Daňový řád v § 9 

stanovuje, že správa daní je neveřejná a osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou 

povinny za podmínek stanovených tímto nebo jiným zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co se 

v souvislosti se správou daní dozvěděly.  
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V § 52 a následujících daňového řádu je dále upravena povinnost mlčenlivosti a případy, kdy nejde 

o porušení mlčenlivosti. Žádná z těchto výjimek nedopadá na případ, kdy je žádáno o poskytnutí 

informace podle InfZ.  

Obecně se tedy na konkrétní informace o poplatcích a plátcích vztahuje povinnost mlčenlivosti 

podle daňového řádu a zároveň na poskytování takových informací nedopadá povinnost povinného 

subjektu poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.  

Vzhledem k tomu, že žadatel žádá podle InfZ o poskytnutí informace, kterou InfZ vylučuje 
z poskytování a jiný zákon označuje jako informaci, na kterou dopadá povinnost mlčenlivosti, je 
tímto splněn důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 10 zákona o svobodném 
přístupu k informacím. Z ustanovení § 15 odst. 1 výše zmíněného zákona vyplývá, že pokud povinný 
subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 
 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává 

ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Magistrátu města Chomutova, odboru 

interního auditu. 

 

 

 

Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 

magistrát města Chomutova 

 


