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Obecně závazná vyhláška č. 15/2021, 

 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 30/2020, o místních 

poplatcích 

 

 

 

Sdělení 

Výše uvedená obecně závazná vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města Brna na jeho zasedání Z8/27 

konaném dne 25. května 2021 pod bodem č. 5. 

Vzhledem k tomu, že obecně závazná vyhláška nebyla včas vyhlášena na úřední desce, nenabyla účinnosti 

dne 1. 7. 2021 v souladu s usnesení Zastupitelstva města Brna. 

Statutární město Brno sděluje, že v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů, jakož i rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze 28. 11. 2008, 

č. j. 4 Ans 5/2007-60, tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 

vyhlášení, tedy 27. 8. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 1. 7. 2021 

 

 



 

Datum nabytí účinnosti: 1. 7. 2021          Strana 2 (celkem 2) 

Statutární město Brno 

 

Obecně závazná vyhláška č. 15/2021 

 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 30/2020, o místních 

poplatcích 

_____________________________________________________________________________________ 

Zastupitelstvo města Brna se na Z8/27. zasedání konaném dne 25. května 2021 pod bodem č. 5 usneslo vydat 

na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

a v souladu s ustanovením § 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 „vyhláška“): 

 

Článek 1 

Změna vyhlášky 

Vyhláška statutárního města Brna č. 30/2020, o místních poplatcích, se mění a doplňuje takto: 

(1) V článku 4 se odst. (3) zrušuje, dosavadní odst. (4) se označuje jako odst. (3). 

(2) Článek 7 odst. (1) zní: „(1) Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě 

jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.“ 

(3) V článku 7 se vkládá nový odst. (2), který zní: 

„(2) Předmětem poplatku není pobyt:  

a) při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda,  

b) pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní 

službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo pokud je její součástí.“ 

Dosavadní odstavce (2) až (4) se označují jako odstavce (3) až (5). 

(4) V článku 13 odst. (1) písm. c) se za slova „lázeňská léčebně rehabilitační péče“ doplňuje tečka a body 1. 

a 2. se zrušují. 

(5) V článku 17 odst. (2) se číslo „8“ nahrazuje číslem „15“. 

(6) V článku 18 odst. (5) se číslo „8“ nahrazuje číslem „15“. 

(7) V článku 21 odst. (1) se číslo „8“ nahrazuje číslem „15“. 

 

Článek 2 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2021. 

 

 

JUDr. Markéta Vaňková 

primátorka města Brna 

 

 

Mgr. Petr Hladík 

1. náměstek primátorky města Brna 
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