OBEC DYNÍN

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Dynín se na svém zasedání dne 9. 3. 2011 usnesením č. 4 usneslo vydat
podle ustanovení § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 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“):

ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1

Úvodní ustanovení
(1) Obec Dynín touto vyhláškou upravuje vybírání těchto místních poplatků na území obce
Dynín včetně místních částí Lhota a Lhotský Dvůr (dále jen „obec“):
a)
b)
c)
d)

poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity

(2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Dynín1 (dále jen „obecní úřad“).

ČÁST II.
1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
místních poplatcích“).
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POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Dynín.2
(2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců, nebo prvním dnem měsíce, který následuje po
měsíci, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
(3) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné
obci.4
(4) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním či prodejem), přičemž se
poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

2
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§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 4 zákona o místních poplatcích
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Čl. 4

Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15 dnů ode dne, kdy
vznikla poplatková povinnost.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Čl. 5

Sazby poplatku
(1) Za prvního psa ……………………………………………….……….. 100 Kč
Za druhého a každého dalšího psa ……………….…………………… 200 Kč

Čl. 6

Splatnost poplatku
(1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření předem a to do 30. dubna
každého kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedenému v čl. 6 odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.

Čl. 7

Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:5
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob, uvedených v bodu a),
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

5

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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ČÁST III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 8

Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků
a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa
a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby
filmových a televizních děl. 6
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 17, této obecně závazné vyhlášky.
Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení
celého poplatku společně a nerozdílně.

Čl. 9

Veřejné prostranství
(1) Za veřejná prostranství se pro účely této vyhlášky považují všechna náměstí, ulice,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 8

Čl. 10

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí od prvého dne, kdy začalo užívání
veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 1, až do dne, kdy toto užívání
skončilo (např. zařízení bylo odstraněno, stánek byl zrušen, skládka byla zlikvidována)
a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
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§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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Čl. 11

Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství
před započetím vlastního užívání tohoto prostranství. Dále je povinen oznámit místo,
předpokládanou dobu, způsob a výměru užívání veřejného prostranství.

Čl. 12

Sazby poplatku
(1) Sazba poplatku za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i
započatý den činí 5 Kč.
(2) Pro účely umístění prodejních nebo reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků a jiných
zábavných atrakcí zvyšuje obec Dynín poplatek za užívání veřejného prostranství na
10 Kč za i každý započatý m2 a den.

Čl. 13

Splatnost poplatku
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství musí být vždy zaplacen před započetím
užívání tohoto prostranství.
(2) Na základě výměry, způsobu a předpokládané doby užívání veřejného prostranství je
možno stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.
(3) Případný přeplatek, který vznikne poplatníkovi při stanovení poplatku paušální částkou,
je obecní úřad povinen vrátit do 10 dnů ode dne, kdy mu poplatník oznámí ukončení
užívání veřejného prostranství.

Čl. 14

Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny akce, které jsou
definovány zákonem o místních poplatcích.9 10
9
10

§ 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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ČÁST IV.
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
Čl. 15

Předmět poplatku a poplatník
(1) 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.
(2) Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může
zúčastnit.
(3) Poplatek ze vstupného platí fyzická a právnická osoba, která akci definovanou
v čl. 15 odst. 1 pořádá.

Čl. 16

Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je nejpozději 10 dnů před konáním akce povinen ohlásit obecnímu úřadu druh
akce, datum, hodinu a místo jejího konání.
(2) Poplatník je povinen zajistit pro bezpečný průběh akce pořadatelský a požární dozor.

Čl. 17

Sazba poplatku
(1) Poplatek ze vstupného činí 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

Čl. 18

Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne ukončení akce.
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Čl. 19

Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
a) akce vzdělávacího charakteru, akce pro děti a mladistvé, přednášky, divadelní a
filmová představení, akce pořádané ve prospěch důchodců a invalidních občanů,
b) akce, které pořádají místní dobrovolné spolky a neziskové organizace,
c) plesy (bály), taneční zábavy, pouťové zábavy a masopusty, koncerty,
d) fyzické nebo právnické osoby, které v zařízeních restauračního a kavárenského typu
pořádají hudební produkci.
(2) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a
veřejně prospěšné účely.11

11

§ 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
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ČÁST V.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Čl. 20

Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených
k přechodnému ubytování za úplatu.12
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla.13

Čl. 21

Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit obecnímu úřadu vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného
ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
(2) Poplatník (ubytovatel) je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování,
jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a
číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování
poskytl.
(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí
být uspořádány postupně z časového hlediska.
(4) Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zákonem.14

12
13
14

§ 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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Čl. 22

Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 5 Kč za každé využité lůžko a den.

Čl. 23

Splatnost poplatku
(1) Ubytovatelé provedou odvod poplatku obecnímu úřadu bez vyměření, a to do 15 dnů po
uplynutí každého kalendářního čtvrtletí.

Čl. 24

Osvobození od poplatku
(1) Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity definované zákonem o místních poplatcích.15

15

§ 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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ČÁST VI.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, SANKČNÍ A ZÁVĚREČNÁ
Čl. 25

Společná ustanovení
(1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá
zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1 odst. 1 této vyhlášky, není-li
touto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.
(2) Není-li stanoveno jinak, je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti
zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 10 dnů od jejich vzniku, ve stejném
termínu má za povinnost ohlásit skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
(3) Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou,
případně bankovním převodem na účet č. 6028-231/0100 obce Dynín, vedený u KB, a. s.
(4) V případě bankovního převodu určuje identifikační symboly platby (variabilní, specifický
symbol) obecní úřad.
(5) K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně pominout.

Čl. 26

Sankce
(1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny)
včas, nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.16
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.17
(3) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se
neuplatňují.18

16
17
18

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 4 zákona o místních poplatcích
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Čl. 27

Závěrečná ustanovení
(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou mu touto vyhláškou,
lhůty pro placení poplatku stanoví zvláštní právní předpis.19
(2) Obec Dynín je osvobozena od placení všech místních poplatků.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost k poplatku před účinností této vyhlášky, postupuje se
podle dosavadních platných předpisů.

Čl. 28

Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se k datu její účinnosti zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o
místních poplatcích, která nabyla platnosti dne 1. 1. 2004.

Čl. 29

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2011.

……………………………….

……………………………….

Jiří Veselý
starosta obce

Ing. Josef Pumpr
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřadní desky dne:

19

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
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