
Na prahu sezóny 

Český Krumlov 23.3.2005
podklady pro vystoupení Ing. Luboše Jedličky

Městský úřad Český Krumlov, tajemník

Vytíženost turistické infrastruktury - Ubytovací kapacity

Statistika vytíženosti ubytovacích kapacit za r. 2004

 

Počet lůžek

Hotely
Penziony v
centru

Jiné ubytování v
centru

Penziony
mimo
centrum

Rodinné
domy

Ostatní
zařízení

Celková
kapacita

566 846 112 384 290 513 2 711

Lůžkodny

Hotely
Penziony v
centru

Jiné ubytování v
centru

Penziony
mimo
centrum

Rodinné
domy

Ostatní
zařízení

Celková
kapacita

206 590 308 790 40 880 140 160 105 850 187 245 989 515

* Počet lůžkodnů udává propočet možnosti obsazenosti každého zařízení v průběhu celého roku se zohledněním sezónních zařízení

Přenocování 

Hotely
Penziony v
centru

Jiné ubytování v
centru

Penziony
mimo
centrum

Rodinné
domy

Ostatní
zařízení CELKEM

95 217 56 947 3 131 20 031 4 792 11 000 191 118

v roce 2003 byl celkový počet přenocování: 164 684
tzn. v roce 2004 zaznamenán nárůst přenocování 26 434
což představuje nárůst: 16%
celková kapacita lůžkodnů byla v roce 2004 využita
z 19%

V počtu  přenocování  z administrativních  důvodů  nezahrnuty  údaje  z kempu  ve  Spolí  –  bude
provedeno až v r. 2005
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Poplatky z ubytovacích zařízení – nepublikováno na www.ckrumlov.cz/statistika

Předpoklad vybraných poplatků za r. 2004

REKAPITULACE     1. - 4.  Q  2004  
UBYTOVÁNÍ ubytování kapacita
ZA ROK 2004 15,- 4,-
HOTELY 985 624 Kč 380 869 Kč

PENZIONY V
CENTRU 757 950 Kč 227 788 Kč

UBYTOVÁNÍ V
CENTRU - JINÉ 46 965 Kč 0 Kč

PENZIONY MIMO
CENTRUM 169 545 Kč 80 123 Kč
RODINNÉ DOMY 71 883 Kč 1 746 Kč

OSTATNÍ
ZAŘÍZENÍ 17 700 Kč 44 000 Kč
C E L K E M 2 049 667 Kč 734 526 Kč

Komentář:
1. Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt zůstává stejná tj. 15,- Kč za přenocování.
2. Sazba poplatku z ubytovací kapacity se zvýšila v r. 2004 ze 2,- Kč na 4,- Kč za přenocování

s tím, že se poplatek vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
3. Poplatek  15,-  Kč i  4,-  Kč se vybírá za přenocování,  to znamená např.  5 přenocování =

poplatky jsou 75,- Kč a 20,- Kč.

4. Od  r. 2004 se podle novelizovaného zákona vybírá poplatek 4,- Kč  jen z těch zařízení,

která jsou  určena k  přechodnému  ubytování za úplatu. Tedy v těch zařízeních, která
jsou  k  tomu  kolaudována -  hotely,  penziony,  ubytovny. Naproti  tomu  rodinné  domy,

ubytování v soukromí a jiná taková podobná zařízení tento 4,- Kč poplatek neplatí (nejsou
kolaudována k přechodnému ubytování, ale k bydlení).  Z toho vyplývá, že jen podle tohoto
poplatku se bezpečně nedá určit  počet přenocování v ČK. Host v rod. domku,  který byl

ubytovaný 5 dní zaplatil jen 15,- Kč poplatek v celkové výši 75,- Kč a 4,- Kč poplatek se
nevybíral. 

        Příklad 5 přenocování: 
                        za "hosta-rekreanta" v penzionu  (hotelu) se vybere  75,- Kč a 20,- Kč;
                        za "hosta-pracovníka" v penzionu  (hotelu) se vybere 20,- Kč;

                        za "hosta-rekreanta" v rod. domku (ubytování v soukromí) se vybere 75,- Kč;

                        za "hosta-pracovníka" v rod. domku (ubytování v soukromí) se nevybere nic.

5. Poplatek 15,-  Kč  se  vybírá  za hosty,  kteří  přechodně  a  za  úplatu  pobývají  v zařízení

za účelem léčení nebo rekreace, pokud nejsou od poplatku osvobozeni (viz vyhláška města
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-  např.  osoby  ubytované  v turistických  kempech,  pokud  cena  za  ubytování  a  den
nepřesáhne 30,- Kč). Takže poplatky z kempu se sem nedostanou. 

6. Poplatek  4,-  Kč  se  vybírá za hosty,  kteří  přechodně  a  za  úplatu  pobývají  v zařízení

za účelem léčení nebo rekreace a dále za ty, kteří  jsou tu i za jiným účelem. I zde platí
osvobození od poplatku z vyhlášky města. 

7. Absolutní  počet  realizovaných  přenocování lze  odvodit  kombinací  přiznaného  počtu

přenocování za poplatek 15,- Kč a za poplatek 4,- Kč, přičemž z obou přiznaných počtů se
vždy zvolí vyšší hodnota. Příklad – počet přenocování v hotelích činil při poplatku 15,- Kč 65

708  přenocování  a  při  poplatku  4,-  Kč  95  217  přenocování,  tzn.  absolutní  počet
realizovaných přenocování v r. 2004 byl 95 217.

8. Výše uvedená  tabulka,  není o platbách,  ale  o přiznaných poplatcích za I. + II.  + III.
+IV. čtvrtletí 2004.To znamená, že pokud se držíme PŘIZNANÝCH POPLATKŮ, PAK ZA r.
2004 BYLO PŘIZNÁNO FINANČNĚ KČ 2 784 193,-. Ale tato částka v r. 2004 odvedena na
účet města ČK nebyla.

9. V r. 2004 byly na účet města ČK odvedeny platby za IV. čtvrtletí 2003 + I. + II. + III. čtvrtletí
2004. Za IV. čtvrtletí 2004 bude zaplaceno na účet města ČK až v r. 2005.

10. V současném systému nelze z plateb, jak jsou zaúčtovány v běžném roce,  rozlišit, co je
za r. 2003  a  co  je  za  r.  2004.  Proto  vede  finanční  oddělení  MÚ  ČK  zvláštní  tabulky,
ze kterých se dá zjistit běžný rok (coby přiznané poplatky). Na pracovnících tohoto oddělení
pak je, tyto přiznané poplatky ohlídat tak, aby se staly zaplacenými (přičemž platby se právě
přesouvají z roku do roku).

 

Zpracováno na základě podkladů pí. Aleny Píhové z finančního oddělení MÚ ČK
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