MĚsTYs K|enčípod Čerchovem
obecně závazná vyhláška č' 212014,
o místních poplatcích

Zastupite|stvo městyse K|enčípod Čerchovem se na svém zasedání dne 26. 3' 2014
usnesením ó. 39 usneslo Vydat na zák|adě $ 14 odst.2 zákona ó.565/1990 sb., o místních
pop|atcích, ve znění pozdějŠíchpředpisů a v sou|adu s $ í0 písm. d) a S 8a odst.2 písm. h)
zákona č,' 128l2ooo Sb., o obcích (obecní zřízení), Ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto
obecně závaznou vyh|ášku (dá|e jen ,,vyh|áška.'):

cAsT

l.

ZAKLADNI USTANOVENI
Čt' t

Úvodní ustanovení

(1)

Městys Klenčípod Čerchovem zavádí touto vyh|áškou tyto míStnípoplatky (dále jen
,,poplaiky"):

a)
b)
c)
d)
e)
(2)

pop|atek ze psů,
pop|atek za |ázeňský nebo rekreačnípobyt'
pop|atek za uŽívání veřejného prostranství,
pop|atek ze vstupného,

poplatek z ubytovací kapacity,

Řízenío pop|atcích vykonává úřad městyse (dá|e jen

cAsT

',správce

pop|atku..).1

lt.

PoPLATEK zE PsŮ
ěl.z
Pop|atník a předmět pop|atku

(1)

Pop|atek ze psů p|atí držitel psa' DrŽite|em je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo síd|o na územíměstyse K|enčípod Čerchovem.,

(2)

Pop|atek ze psu se p|atí ze psů starších 3 měsíců..

r

s

'14 odst. 3 zákona

o místníchpopIatcich.)
,

]

č' 565/1990 sb', o místních pop|atcích' Ve,znění pozdějšíchpředpisů

odst' 1 zákona o mígtních pop|atcích
2
$ odst' 2 zákona o místníchpop|atcích
$ 2

(dá|e jen ,'zákon

Čt. e

Vznik a zánik pop|atkové povinnosti

(1)

Pop|atková povinnost vzniká drŽiteli psa v den, kdy pes dovršiI stáří tří měsíců' nebo
v den' kdy se sta| držite|em psa staršíhotří měsíců.

(2)

V případě drŽení psa po dobu kratšíneŽ jeden rok se p|atí pop|atek v poměrné výŠi,
která odpovídá počtu i zapoČatých ka|endářních měsíců'Při změně míSta trvalého
pobýu nebo sídIa p|atí drŽiteI psa poplatek od počátku ka|endářního měsÍce
nás|edujícího po měsíci, ve kterém změna nasta|a' nově příslušnéobci.a

(3)

Pop|atková povinnost zaniká dnem, kdy přesta|a být Íyzická nebo právnická osoba
dÉitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou' darováním nebo prodejem), přičemžse
pop|atek p|atí i za započatý ka|endářní měsíc' ve kterém taková skutečnost nasta|a.

čl' l

oh|ašovací povinnost

(1)

je povinen oh|ásit spráVci pop|atku vznik své pop|atkové povinnosti do 15
dnů ode dne, kdy pes dovršiI stáří tří měsíců'nebo ode dne' kdy nabyl psa staršíhotří
DrŽite| psa

měsíců.Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své pop|atkové povinnosti.

(2)
(3)

Povinnost oh|áSit drŽení psa má i osoba, která je od pop|atku osvobozena.
Při pInění oh|aŠovacípovinnosti je drŽitel psa povinen současně sdě|it správci poplatku
některé da|šíúdaje stanovené v č|' 30 této vyh|ášky'

čt' s
Sazba poplatku

(í)

Sazba poplatku za kalendářní rok óiní:
- v K|enčípod Čerchovem:
120'- Kč,
a) za prvního psa hlášenéhov rodinném domě .''...'.'.'.'.
b) za prvního psa h|ášeného v rodinném domě, jehoŽ držite|em je samostatně ŽijÍcí
poŽivatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu' který je
1eho jediným zdrojem příjmů,anebo poživate| sit"otčíhodůchodu (dá|e 1en
.. '. ' '. '. '. '. 3o'- Kč'
žijícídůchodce,)
',samostatně
c) za prvního psa h|ášeného v bytovém domě (dům o třech a více BJ) .... ,l80'. Kč'
d) za prvního psa h|áŠenéhov bytovém domě - samostatně Žijícídůchodce'. 5O'. Kč'
e) za druhého a kaŽdého da|šího psa téhoŽ držite|e v rodinném domě ..'...... 180'- Kč'
f) za druhého a každéhoda|šíhopsa téhoždrŽite|e v rodinném domě _ Samostatně
žijícídůchodce
'''.....' 45'- Kč'
'

s)
h)

zadruhéhoakaždéhoda|šíhopsatéhoŽdrŽite|evbytovémdomě.....'.270'-KÓ,
za druhého a kaŽdého da|šíhopsa téhoŽ drŽite|e v bytovém domě - samostatně
žijícídůchodce

.

s 2 odst' 3 a 4 zákona o mistnich poplatcích

(2)

Sazba pop|atku za kalendářní rok činí:
- v místníchčástech Výh|edy, capartice, Černá Řeka a Jindřichova Hora:
a) za prvního psa h|ášeného v rodínnémdomě ......'''''.''
.' 50,. Kč'
b) za prvního psa h|ášeného v rodinném domě - samostatně Žijícídůchodce 30'- Kč'
c) za druhého a každéhoda|šího psa téhoŽ drŽite|e V rodinném domě '..'...... 75,- Kč,
d) za druhého a kaŽdého da|šího psa téhoŽ drŽite|e V rodinném domě - samostatně
Žijícídůchodce
45'- Kč

ct. 6
Splatnost poplatku
(1)

Pop|atek je sp|atný nejpozději do 31' března přís|uŠnéhoka|endářního roku' nečiní-|i
více neŽ 1 '500'- Kč.

(2)

Pop|atek, který přesahuje částku 1'500,. Kč, můžepop|atník zap|atit ve dvou stejných
Sp|átkách, vŽdy nejpozději do 3,l. března a30' září přís|ušnéhoka|endářního roku.

(3)

Vznikne.li pop|atková povinnost po datu sp|atnosti uvedeném v odstavci 1 a 2, je
poplatek sp|atný nejpozději do 15' dne měsíce, který nás|eduje po měsíci, Ve kterém
popIatková povinnost Vznik|a' nejpozději však do konce přís|uŠnéhoka|endářního roku.

Čt. z

Osvobození
(1)

od

pop|atku ze psů 1e osvobozen drŽite| psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postiŽením, která je držite|em průkazu ZTPIP pod|e

zv|áštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob, osoba provozujícÍ útu|ek zřizený obcí pro ztracené nebo opuštěnépsy
nebo osoba, které stanoví povinnost drženía pouŽívánípsa zv|áštní právní předpiss.

cAsT lil.
PoPLATEK zA LÁzEŇsKÝ NEBo REKREAČNípoayr
ct. I
Předmět popIatku' pop|atník a p|átce pop|atku

(1)

(2)
5

Pop|atek za |ázeňský nebo rekreačnípobyt p|atí fyzické osoby' které přechodně a za
úp|atu pobývají na územíobce za úče|em|éčenínebo rekreace, pokud neprokáŽí jiný
důvod pobytu.6
Pop|atek za |ázeňský nebo rekreačnípobyt Ve stanovené výši vybere a obci odvede
ubytovate|, kterým 1e fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytovánÍ
poskytla; tato osoba je p|átcem pop|atku.7

s 2 odst' 2 zákona o místníchpop|atcích
s 3 odst' 'l zákona o míslních pop|atcích
?
s 3 odst' 3 zákona o místníchpop|atcích

o

Čl. g
oh|ašovací povinnost

(1)

Ubytovate| (p|átce) je povinen oh|áSit správci pop|atku vznik pop|atkové povinnosti ve
Ihůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající
v poskytování přechodného ubytování
osob za úp|atu' Stejným způsobem oznámí ubytovate| správci pop|atku ukončení
Činnosti spočívajícív poskytování přechodného ubýování za úp|atu'

(2)

Při p|nění oh|ašovací povinnosti je ubytovate| povinen sdělit správci pop|atku některé
da|šíúdaje stanovené v č|. 30 této vyh|ášky.

(3)

(l)

Ubytovate| je povinen Vést V píSemnépodobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu

ubytování, úče|pobytu' jméno, příjmení,adresu místa trva|ého pobytu nebo mista
trva|ého byd|iště v zahranÍčía čís|oobčanskéhoprůkazu nebo cestovního dokladu
íyzickéosoby, které ubytování poskyt|' Tyto zápisy musí být Vedeny přehledně
a srozumite|ně a musí být uspořádány postupně z časovéhoh|ediska. Evidenční knihu
ubytovate| uchováVá po dobu 6 |et od provedení pos|edního zápisu. Zpracování
osobních údajůV evidenčníknize se řídízv|áštním práVním předpisem'8

ct. 10
Sazba poplatku
Sazba pop|atku činíza osobu a každÝ i započatý den pobytu, není.|i tento dnem
příchodu, 5'- Kč'
Čt. tt
Splatnost poplatku
Ubytovate| pop|atek odvede správci pop|atku nejpozději do pos|edního dne měsíce
kaŽdého čtvrtIetípřísIušnéhoka|endářního roku.

ct. 12
Osvobození

(1)

Pop|atku za |ázeňský nebo rekreačnípobyt nepod|éhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těŽkým zdravotním postiŽením, které jsou
držite|i průkazu ZTP|P pod|e zvláštního právního předpisu a jejich průVodci'
b) osoby m|adší18 |et a starŠí70 |et nebo osoby, na které ná|eŽejí přídavky na děti
(Výchovné) anebo vojáci v zák|adní s|uŽbě a osoby, které vykonávají civi|ní s|užbu'9

's

,

3 odst' 4 zákona o mistních pop|atcich
s 3 odst' 2 zákona o mistních poplatcích

CAST

IV.

PoPLATEK zA UŽíVÁNíVEŘEJNÉHo PRoSTRANSTVí
Čt. ts
Předmět pop|atku' popIatník
(1)

Pop|atek za užívánÍveřejného prostranství se vybírá za zv|áštní uŽíváníveřejného
prostranství, kteÚm se rozumí provádění výkopových prací, umístěnídočasných
staveb a zařízení s|ouŽícíchpro poskytování prodeje a s|užeb, pro umístěnístavebních
nebo rek|amnÍch zařizení, zařízeni cirkusů, |unaparků a jiných obdobných atrakcí'
umístění skládek' vyhrazení trva|ého parkovacího místa a užívánítohoto prostranství
pro ku|turní' sportovní a rek|amní akce nebo potřeby tvorby fi|mových a te|evizních
děI'

(2)

10

Pop|atek za uživání veřejného prostranství p|atí fyzické i právnické osoby, které užívají
Veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1'..

cl. 14

Veřejné prostranství
Pop|atek pod|e této vyhláŠky se platí za užíváníveřejných prostranství, která jsou
graficky vyznačena na mapě v pří|oze č' 1. Tato pří|oha tvoří nedílnou součást této
vyh|áŠky.

ct.15

Vznik a zánik pop|atkové povinnosti
Pop|atek se p|atí od prvého dne, kdy začaIo užíVáníVeřejného prostranství, až do
dne' kdy toto uŽíVání fakticky skonči|o.

Čt. to

ohIašovací povinnost

(1)

(2)

Poplatník je povinen oh|ásit správci pop|atku nejpozději 8.dní před zahájením uŽívání
veřejného prostranství předpok|ádanou dobu, místo, způsob a výměru uŽívání
veřejného prostranství' V případě uŽíváníveřejného prostranství po dobu kratšínež
3 dny je povinen sp|nit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu' nedě|i nebo státem
uznaný svátek, je pop|atník povinen sp|nit oh|ašovacípovinnost nejb|íŽe nás|edujícÍ
pracovnr oen.
Pop|atník

je dá|e povinen oh|ásit správci pop|atku některé da|šíúdaje stanovené

V čl. 30 této vyh|ášky'
..,s 4
odst' 1 zákona o mí9tních pop|atcích
4odst'
2 zákona o místníchpop|atcích
's

(3)

Po ukoněení uŽíváníveřejného prostranství je pop|atnÍk povinen oh|ásit skutečný stav
údajůuvedených v odst' 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl.,lz
Sazba poplatku

(1)

Sazba pop|atku činíza každý i započatý m, a každý i započatý den:

a) za

umístěnídočasných staveb

s|uŽeb
b)

d)
e)
1'\

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

a

zařízenís|ouŽícíchpro

poskytování
.'.'.'.'.....' 10,- Kč

za umístěnídočasných staveb s|ouŽících pro poskýování prodeje........''.' 10'- Kč
zařízeni s|oužícíchpro poskytování prodeje.,,',',....'.'

.........'.'.'...
za umístění stavebního zařízení
za umÍstění rek|amního zařizenÍ
za prováděn

í výkopových

praci

.'''.'. 100,- Kč

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

1,-

Kč

......'...... 1'- Kó
3'- Kč

o)

za umístění zařÍzení cirkusů, |unaparků a jiných obdobných atrakcí .'.'..... 10'- Kč

h)

za umístěnísk|ádek.'.'.''''''''

.'.''''''.'..'.'.'. 1'- Kč

r)

za vyhrazení trva|ého parkovacího místa pro nák|adní automobily' traktory

a

za umístěnírek|amního zařízení (za každý i započatý m,)
1 '000,- Kč'
za umístění zařízení cirkusů' Iunaparků a jiných obdobných atrakcí (za

a)
b)

zařízení)

200,- Kč,
za vyhrazeni trvalého parkovacího místa pro nák|adní automobi|y, traktory a
přívěsy (za každý i započatý m2) '''''... . .
300'- Kč'

c)

.'.'..

Čt. tg
Splatnost poplatku
(í )

Pop|atek ve výši stanovené pod|e č|' 17 odst'

a)

b)

1

je sp|atný.

při užíváníveřejného prostranství po dobu kratší3 dnů nejpozději V den zahájení
užíváníveřejného prostranStVí'
při uŽíváníveřejného prostranství po dobu Q dnů nebo de|šíne1později do 15 dnů
od zahájení užíváníveřejného prostranství.

(2)
(3)

Pop|atek ve výši stanovené pod|e č|. 17 odst. 2 je splatný do 30. 6. přís|ušného
kaIendářního roku.
Připadne-|i |hůta sp|atnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, Ve
kterém je pop|atník povinen svoji povinnost splnit' nejblíŽe nás|edující pracovní den.

čt. ts
Osvobození

(1)

Pop|atek se nep|atí'
a) za vyhrazení trva|ého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiŽenou1,'
b)

z akcí pořádaných na veřejném prostranStVí, jejichŽ výtěŽek je určen na charitativní

a veřejně prospěšné úče|y13.

CAST V.

PoPLATEK zE VSTUPNÉHo
čt' zo
Předmět poplatku a pop|atník

(1)

(2)

Poplatek ze Vstupného se vybírá ze Vstupného na ku|turní' sportovní, prodejní nebo
rek|amní akce' sníŽeného o daň z přidané hodnoty' je-|i v ceně vstupného obsažena.
Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastníkakce zap|atí za |o, že se jí můŽe
zúčastnit..o
Pop|atek ze vstupného p|atí fyzické a právnické osoby' které akci pořádají'15

Čt.zt
ohIašovací povinnost

(1)

Pop|atník je nejpozdě.ji 5 dnů před konáním akce povinen oh|ásit správci pop|atku druh
akce, datum a hodinu jejího konání, VýŠiVstupného a dalšíúdaje pod|e č|. 30 této
vyh|ášky.

(2)

Do ,l0 dnů po skončeníakce je pop|atník povinen oznámit spráVci pop|atku ce|kovou
výši vybraného vstupného sníŽenou o daň z přidané hodnoty, jest|iŽe by|a v ceně
vstupného obsažena.

Čl.zz
Sazba poplatku

(1)
',s

4
s 4
'. s 6
'5 s 6
.r

Sazba pop|atku činíz vybraného vstupného na:
odst. 3 zákona o mistních pop|atcích
odst. 1 pos|ední věta zákona o místnich pop|atcích
odst' '1 zákona o místníchpop|atcích
odst' 2 zákona o mistních pop|atcích

a) ku|turn í akci
b) sportovníakci'''''.'.'''''...''''''.''''.'.
c) prodejní akci .'.'.'.'.'...'.'.'
d) rek|amní akci .'...'.'.'.'.'.'.'

(1)

1oo/o,

10%,
10o/o,

10 %'

Čl. zs
Splatnost poplatku
Poplatek je sp|atný do 30 dnů ode dne skončeníakce'

Čl.z+
osvobození

(1)

Pop|atek ze vstupného se nep|atí z akcí, jejichŽ ce|ý výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné úče|y..u

(2) od

pop|atku se dá|e osvobozuji (akožto vyjádření jejich podpory spo|ečenského a
ku|turního Života v obci):
organizace za|ožené obcí, popř' Městysem K|enčípod Čerchovem,
nevýdě|ečnéa veřejně prospěšné organizace, které mají síd|o na územíměstyse.

a)
b)

CAST VI.
POPLATEK Z UBYTOVACI KAPACITY
Čt. zs
Předmět pop|atku a popIatník

(1)

Pop|atek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených
k přechodnému ubytování za Úp|atu.17

(2)

Poplatek p|atí ubytovate|' kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytIa'.u

čt. zo
ohIašovací povinnost

(1)

Pop|atník (ubytovate|) je povinen oh|áSit spráVci pop|atku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočÍVající
v poskytování přechodného
ubytování za úp|atu' Stejným způsobem oh|ásí ubytovate| spráVci poplatku ukončenÍ
činnosti spočívajícív poskytování přechodného ubytování za úp|atu'

(2)

Při p|nění oh|ašovací povinnosti je pop|atník povinen sdě|it správci pop|atku také da|ší
údaje stanovené v č|' 30 této vyh|ášky.

,"

''

$ 6 odst' 1 Věta pos|ední zákona o mistnich pop|atcích
5 7 odst' 1 zákona o mígtních pop|atcích

', s 7 odst' 3 zákona o místníchpop|atcich

(3)

Ubytovate| je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisu'le dobu
ubytování, jméno, příjmení' adresu mista trva|ého pobytu nebo míSta trva|ého byd|iště

v zahraničí a čís|oobčanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby' které
ubytování poskyt|' zápisy do evidenóní knihy musí být vedeny přeh|edně
a srozumite|ně a musí být uspořádány postupně z časovéhohlediska.19

ct.27
Sazba poplatku

(l)

Sazba poplatku činízakaždévyužité|ůžkoa den .'. í,- Kč'

cl. 28
Splatnost poplatku
Poplatek je sp|atný nejpozději do 15' dne měsíce nás|edujícího itvrt|etí přísluŠného
kalendářního roku'

Čt. zs

Osvobození

(1)

Pop|atku nepod|éhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních s|ouŽících pro přechodné ubytování studentů a Žáků

b) ubytovací kapacita Ve zdravotnických nebo |ázeňských zařizenÍch, pokud nejsou
uŽívána jako hote|ová zařÍzení
c) ubytovací kapacita v zařÍzenich s|oužícíchsociá|ním a charitativním úče|ům',0

cAsT vll.
USTANoVEttí spoleČruÁ

l

zÁvenečruÁ

ct. 30
Spo|ečná ustanovení k oh|ašovacípovinnosti
(

l)

V oh|áŠeni poplatník nebo p|átce uvede,I

a)

jméno' popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor' by|-|i přidě|en, místo pobytu nebo síd|o, místo podnikání, popřípadě
da|šíadresy pro doručování; právnická osoba uvede téŽ osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat V popIatkových Věcech'

pop|atcích
s 7odst' 3druhá Věta zákona o místnich pop|atcich sodkazem na s 3odst' 4 zákona o místních
s 7 odst.2zákonao místnich pop|atcich
,l 14a odst' 1 zákona o mistnich pop|atcich
s
|o

,0

b)

čís|avšech svých účtůu poskytovate|ů p|atebních s|užeb, včetně poskytovatelů
těchto s|uŽeb v zahraničí,uŽívaných v souvislosti s podnikate|skou činností,
v případě. že předmět pop|atku souvisí s podnikate|skou činnostípop|atníka nebo
o|átce.

c)

da|šíúdaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše pop|atkové povinnosti,
včetně skutečností zak|ádajících nárok na ú|evu nebo případnéosvobození od
popIatkové povinnostt'

(2)

(3)

Poplatník nebo p|átce, kteý nemá síd|o nebo bydliště na územíč|enskéhostátu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarskékonfederace, uvede kromě údajůpoŽadovaných v odstavci 2 adresu
svého zmocněnce V tuzemsku pro doruěování'22
Dojde-|i ke změně údajůči skutečnostíuvedených V ohlášení, je pop|atník nebo p|átce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nasta|a.23

Čl. st
NavýšenípopIatku

(1)

Nebudou-|i poplatky zap|aceny pop|atníkem včas nebo ve správné výŠi'vyměří mu
úřad měStyse pop|atek p|atebním Výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.2o

(2)
(3)

Nebudou-|i pop|atky odvedeny plátcem pop|atku včas nebo ve správné výši, vyměři mu
úřad městyse pop|atek p|atebním výměrem k přímé úhradě.,s

Včas nezap|acené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto pop|atků můŽe úřad
městyse zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšeníje přís|ušenstvím pop|atku.2o

ct.32
Přechodná a zrušovaci ustanoveni

(1) Na

právní Vztahy Vznik|é přede dnem nabytí účinnostitéto vyh|ášky Se Vztahují

ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

(2)

Zrušuje se obecné závazná vyh|áška

č. 212009 o

m.ístních poplatcích,

ze

one

26. 8. 2009

,,
,r
,4
,5
,6

s 14a odst' 2 zákona o místníchpoplatcich

$ 14a odst. 3 zákona o místnich pop|atcích
,1
$ 11 odst. zákona o místníchpop|atcích
'í1
odst. 2 zákona o místníchpop|atcích
s
s 11 odst. 3 zákona o místníchpop|atcích

10

Čt. ss

Účinnost
Tato obecně závazná vyh|áška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni vyh|ášení.
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