OBEC ZENKLAVA
obecně závazná vyhláška č' 112011,
o místníchpoplatcích
Zastupitelstvo obce Ženklava se na svém zasedání dne 28'6'2011 usnesením č' 3 usneslo
Vydat na základě $ 14 odst. 2 zákona č. 565/'1990 Sb', o místníchpoplatcích' Ve znění
pozdějších předplsů, a v souladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst.2 písm- h) zákona č' 12812000
Sb.' o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen,,vyhláška"):

cAsT

t.

ZÁKLADN| USTANoVENí
ct. 1
Úvodní ustanovení

(1)

(2)

obec Ženklava zavádí touto vyh|áškou tyto místní poplatky (dále jen
a) pop|atek ze psů'
b) pop|atek za užÍváníveřejného prostranství

c)
d)

,,pop|atky"):

pop|atek z ubyiovacÍ kapacity
pop|atek ze vstupného

Řízenío poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen ,,správce poplatku'').1

cAsT

il.

PoPLATEK zE PsŮ
Čt.z
Poplatník a předmět poplatku

(l)
(2)

Poplatek ze psů platí džitel psa' DrŽitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trva|ý pobyt nebo sídlo na územíobce .2
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců'3

čt. s
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)
'5

Poplatková povinnost vzniká drŽiteIi psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců,nebo
v den' kdy se stal drŽitelem psa starŠíhotří měsíců.

1a odst. 3 Zákona č' 565/199o sb.' o místníchpoplatcích, Ve zněni pozdějších předpisů (dále jen

o místníchpoplatcich")

1s
's z oo"t'

1

zákona o mistnich poplatcich

2 odst' 2 zákona o mistnjch poplatcich

'zákon

V případě drŽení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých ka|endářních měsíců. Při změně místa trvalého
pobytu nebo sídIa platí držitel psa pop|atek od počátku kalendářního měsíce

(2)

následujícího po měsíci' ve kterém změna nastala, nově přísluŠnéobci.a

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přesta|a bý| Íyzická nebo právnická osoba
držite|em psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou' darováním nebo prodejem), přičemžse
poplatek pla|í i za zapoÓatý ka|endářní měsíc' Ve kterém taková skutečnost nastala.

(3)

čt.l

ohlašovací povinnost
je povinen ohlásit správci poplatku vznik své pop|atkové povinnosti do 15
dnů ode dne' kdy pes dovršil stáří tří měsíců,nebo dne, kdy nabyl psa starŠíhotří
DrŽite| psa

(1)

měsíců.Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

Povinnost ohlásit drŽení psa má i osoba, která ]e od poplatku osvobozena.
Při p|nění ohlaŠovacípovinnosti je držitel psa povinen současně sdělit spráVci pop|atku
některé da|Šíúdaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

(2)
(3)

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez oh|edu na to' zda
pes podléhá poplatku nebo je od něj osvobozen. Tato známka je nepřenosná na 1iného
psa, i kdyby šlo o psa téhoŽ drŽitele'

(4)

ct.5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok za kaŽdého psa činí100'_ Kó'

ct.6
Splatnost poplatku

(1)
(2)

Poplatek je splatný nejpozději do 15. března příslušnéhokalendářního roku.

Vznikne-li pop|atková povinnost po datu sp|atnosti uvedeném v odstavci 1, 1e pop|atek
sp|atný nejpozději do 15. dne měsíce, který nás|eduje po měsíci, Ve kterém poplatková
povinnost Vznikla, nejpozději však do konce přÍsIuŠnéhokalendářního roku'

čt. z
osvobození
od poplatku ze psů je osvobozen

drŽite| psa' ktenim je osoba nevidomá' bezmocná a osoba

s těŽkým zdravotním postiŽením, které by| přiznán lIl. stupeň mimořádných Výhod pod|e

zvláŠtníhoprávního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob' osoba provozující útu|ek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba'
které stanoví povinnost drženÍa pouŽívánípsa zvláštní právní předpiss.

cAsT
"5 2

's

odst' 3 a4 záRona o mistnich poplatcich
2zákonao místníchpoplatcích

2 odst'

ilt.

PoPLATEK zA UŽÍVÁNíVEŘEJNÉHo PRoSTRANSTVí
čt. a
Předmět poplatku, poplatník

(1)

(2)

Poplatek za užívánÍveřejného prostranství se vybírá za zvláštní užíváníveřejného
prostranství' kterým se rozumí provádění výkopových prací' umístěnídočasných
staveb a zařízeníslouŽících pro poskytování prodeje a sluŽeb' pro umístěnístavebních
nebo reklamních zařízeni ' zařízenÍ cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
umístění skládek' vyhrazení trvalého parkovacího místa a uŽívánítohoto prostranství
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a te|evizních dě|.6
Poplatek za užívánÍveřejného prostranství platí fyzické- i právnické osoby, které uŽívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 .'

Čt' s
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívánítěchto veřejných prostranství: silnice'
místní komunikace'chodníky a prostranstvÍ uvedená v příloze č' 'l této vyhlášky-

cl' í0

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo uŽívání veřejného prostranství, aŽ do
dne' kdy toto uŽíVání fakticky skončilo'

čt. tr
ohlašovací povinnost

(1)

(2)
(3)

Poplatník 1e povinen ohlásit spráVci poplatku nejpozději v den zahájení uŽívání
veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru uŽívání
veřejného prostranství' Pokud tento den připadne na sobotu' nedě|i nebo státem
uznaný svátek' je poplatník povinen splnit oh|aŠovacípovinnost nejblíŽe následujicí
pracovní den'

Poplatník je dá|e povinen oh|ásit spráVci poplatku některé da|šíúdaje stanovené
v čl. 25 této vyhlášky'

Po ukončeníužíváníveřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav
údajůuvedených V odst' 1 nejpozději do 15 dnů.

ct. 12
Sazba poplatku

(1)

Sazba poplatku Ólní za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařÍzení s|oužícíchpro poskytování s|uŽeb
v době od 1' do 15' dne ''.'.'.''.'...'.
'.''''' 10,_ Kč

! 5 + oast. 1zákonao místníchpoplatcích
'g 4 odst.2zákonao místníchpoplatcích

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužícíchpro

c)

v době od '16. dne

..'.'..'''.

poskytování služeb

...'''.'..'''.'''.' 2,-Kč

za umístění dočasných staveb s|ouŽícíchpro poskytování prodeje

v době od

.'.'..-...'.'.'.'.'.' 10,- Kó
''.'....''.'.'..
d) za umístění dočasných staveb s|ouŽícíchpro poskytování prodeje v době od
16. dne''..''''.'..
.''.'''''.'.'....'2,-Kč
pro
poskytování
prodeje
e) za umístění zařizení slouŽících
10'_ Kč
í) za umístěnízařízení slouŽícíchpro poskytování prodeje'v nichŽ jsou rovněŽ

s)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

n)
o)
(2)

1. do '15' dne

prodávány alkoho|ické nápoje .
za provádění výkopových prací .. ' . '. '.. . '. '.
za umístěnístavebního zařízenÍ.''''..'...
za umístěnírek|amního zařízení
za umístěnícirkusů, lunaparků a jiných atrakcí

vyhrazení trvalého parkovacího mÍsta .'.''''''''.'.'.
užívánÍveřejného prostranství pro kuliurní akce '.'.'''.'.'.'.'..
užíváníveřejného prostranství pro sportovní akce .'..'.'.'.'.'.'.'
užívánÍveřejného prostranství pro reklamní akce
za užívánÍveřejného prostranství pro potřeby tvorby fi|mových

za
za
za
za

'''''''.''.'.....

dě|'.....'.'.'''.'.'.'.'

obec stanovuje poplatek za
zařízení paušá|ní částkou takto:

a)
b)
c)

a

2'-Kč

televizních
'.'.'''''.'..'.'' 2,-Kč'
užíváníveřejného prostranství k umístění reklamních

m2včetně
'. '..
m2

do 1
do 10 m2 vietně . '. '..
nad 10

50'- Kó
5'- Kč
2,- Kč
10'- Kč
5'- Kó
5'-Kč
2,- Kč
2,- Kč

..'.''3OO'- Kó/rok
Kč/rok
''.'....1o'ooo,- Kč/rok.

'''.'...'. 3'000'-

'

čt' ta
Splatnost poplatku
(1)

Pop|atek ve výši stanovené podle čl. 12 odst' 1 je splatný:
a) při uŽíváníveřejného prostranství po dobu kratší5 dnů nejpozdě]i v den zahájení
uŽívánÍ veřejného prostranství,
b) při užíváníVeřejného prostranství po dobu 6 dnů nebo de|šínejpozději v den
ukončeníuŽívání veřejného prostranství.

(2)

Poplatek Ve Výši stanovené pod|e čl. 12 odst. 2 je splatný do 20' prosince příslušného
kalendářního roku'

(3)

Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo Státem uznaný svátek' je dnem' ve

kterém je pop|atník povinen svoji povinnost splnit, nejblíŽe následující pracovní den.

ct. 14
osvobození a úlevy
(1)

PopIatek se neplatí:
a) za vyhrazení trva|ého parkovacÍho místa pro osobu zdravotně postiŽenou8,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství' jejichŽ výtěŽek je určen na charitaiivní
a veřejně prospěšné účely'g'

u

5 4 odst' 3 zákona o místníchpoplatcich
" 5 4 odst. 1 poslední věta zákona o místníchpoplatcích

(2) od

pop|atku se dále osvobozuje obec Ženklava'
právnické osoby jí zřízené'

CAST

její příspěvkové organizace

a

IV.

PoPLATEK zE VSTUPNÉHo
čl. ts

(1)
(2)

(1)
(2)

Předmět poplatku a poplatník
Poplatek ze vstupného se vybírá ze Vstupného na kulturní, sportovní' prodejní nebo
reklamní akce, sníŽeného o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsaŽena'
Vstupným. se rozumí peněŽitá čáStka' kterou účastníkakce zaplatí za to, že se jí můŽe
zúčastnit'10

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.11

čt. to
ohlašovací povinnost
Pop|atník je nejpozději 10 dnů před konáním akce povinen ohlásit spráVci pop|atku
druh akce, datum a hodinu jejího konání, výŠiVstupného a dalšíúdaje podle čL. 25 této
vyhlášky'

Do 8 dnů po skončeníakce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou
výŠivybraného vstupného sníŽenou o daň z přidané hodnoty, jestliŽe by|a v ceně
vstupného obsaŽena'

Čl.,tz
Sazba poplatku
sazba poplatku činíz vybraného vstupného 1 0

%.

Čt. te
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončeníakce'

(1)

čt. ts
osvobození a úlevy
Poplatek ze vstupného se-neplatí z akcí' jejichž ce|ý výtěŽek.je určen na charitativní
a veřejné prospěšné Úóely. ''

Iog6odst'

1

zákona o místnich poplatcich

'] $ 6 odsl' 2 7áRona o mislnich poplatcich
'' 5 6 odst' 1 Věta posledni zákona o mistnich poplatcich

(2)

od

a)
b)

popIatku se dále osvobozují:

obec Ženklava, její příspěvkové organizace a jÍ zřÍzené právnické osoby'
společenské organizace se sídlem V obci.

CAST V.

PoPLATEK z UBYToVACí KAPAC|TY
Čl. zo
Předmět poplatku a poplatník

(1)

(2)

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených
k přechodnému ubytování za úplatu.13
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba' která přechodné
ubytování poskytla.1a

Čl'z,t
ohlašovací povinnost

(1)
(2)
(3)

Pop|atník (ubytovate|) je povinen oh|ásit správci pop|atku vznik své poptatkové
povinnosti do 30 dnů od zahájení činnosti spočíVajícíV poskytování přechodného
ubytování za úp|atu' Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení
činnosti spočívajícÍ
v poskytování přechodného ubytování za úpIatu'
Při plnění oh|ašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další
údaje stanovené v čl. 26 této vyh|ášky.
Ubytovate| je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování' jméno' příjmení' adresu místa trvalého pobytu nebo místa trva|ého bydIiště
v zahraničí a čísloobčanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskyt|. Zápisy do evidenčníknihy musí být vedeny přehledně
a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časovéhohlediska.15

čt. zz
Sazba poplatku
Sazba poplatku činíza každévyuŽité |ůŽko a den 3,- Kč.

čt. zg
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 10. dne následujícího měsíce po ukončenémka|endářním čtvrtletí.

Čl'zl

Osvobození a úlevy
Poplatku nepodléhá'
1'5

7 odst' 1 zákona o miStnich poplatcich
S
]" z oost' 3 zákona o místníchpoplatcich

''s7odst'3druháVělazákonaomístníchpoplatcíchsodkazemnas3odst.4zákonaomístníchpoplatcích

a) ubytovací kapacita v zařÍzenich sloužícíchpro přechodné ubytování studentů a žáků

b) ubytovací kapacita Ve zdravotnických nebo |ázeňských zařízeních'pokud nejsou
uŽívána jako hotelová zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sIouŽících sociálním a charitativním Úóelům'16

CAST

VI.

USTANoVEttí společruÁ n zÁvĚnečruÁ
ct. 25
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
(1)

V ohlášení poplatnÍk nebo p|átce uvede17

a)

b)

jméno' popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
da|šíadresy pro doručování; právnická osoba uvede téŽ osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat V poplatkových Věcech'

číslavšech svých účtůu poskytovatelů platebních sluŽeb' Včetně poskytovatelů
těchto sluŽeb v zahraničí,uŽívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
V případě' Že předmět pop|atku souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka nebo
plátce,

c)

dalŠíúda1e a skutečnosti rozhodné pro stanovení Výše poplatkové povinnosti,
Včetně skutečnostízak|ádajících nárok na úlevu nebo případnéosvobození od
poplatkové povinnosti'

(2)

Poplatník nebo plátce' který nemá sídlo nebo byd|iŠtěna územíčlenského státu
Evropské unie, jiného Sm|uvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Svýcarské konfederace' uvede kromě údajůpožadovaných v odstavci 2 adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.18

(3)

Dojde_|i ke změně údajůči skutečnostíuvedených v ohlášení, je pop|atník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne' kdy nasta|a.19

cl.26
Navýšenípoplatku
(1)

Nebudou-Ii poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní
úřad poplatek p|atebním Výměrem nebo hromadným předplsným Seznamem.'o

(2)

Včas nezap|acené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto pop|atků můŽe obecní
úřad zvýšit aŽ na trojnásobek; toto zvýšeníjepříslušenstvímpoplatku.21

'I

s z oo"t.2 zákona o místnlch poplalcich
s 14a odst' 1 zákona o mistních poplatcích
" s 14a odst' 2 zákona o miStnich poplatcích
14a odst' 3 zákona o miStních poplatcich
^" s
tt oost' 1' 2 zakonao mistnich poplatcích
|'S
' s 11 odst' 3./ákona o mistnich poplatcích
-^

Čl'zz
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2l2o1o,
16. 12.2010.

o

místních pop|atcích,

ze

dne

cl. 28
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu

účinnostidnem 1. 7.2011.
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RNDr. Karla Mlčáková
starosta

