OBEC HUSLENKY
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HUSLENKY č. 2 /2003,
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Zastupitelstvo Obce Huslenky rozhodlo dne 8.12.2003 usnesením OZ č. 6/2003 vydat na základě
ustanovení § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
tuto obecně závaznou vyhlášku Obce Huslenky:
ČÁST PRVNÍ
Zavedení místních poplatků
Čl. 1
(1)

Touto obecně závaznou vyhláškou se pro územní obvod Obce Huslenky zavádí místní
poplatky a upravují se podrobnosti jejich vybíraní, zejména se stanovují konkrétní sazby
zavedených místních poplatků, ohlašovací povinnosti ke vzniku a zániku poplatkové
povinnosti, splatnost, úlevy a případná osvobození od zavedených místních poplatků.

(2)

Obec Huslenky (dále jen " Obec") vybírá tyto místní poplatky (dále jen "poplatky"):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,
e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
f) poplatek za ubytovací kapacity
g) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

(3)

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu
nebo kanalizace bude pro jednotlivé lokality zaveden samostatnou obecně závaznou
vyhláškou.
ČÁST DRUHÁ
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Poplatníci

Poplatek ze psů platí, nejde-li o případ osvobození od poplatku (čl. 7), a poplatníkem tohoto
poplatku je
a) každá fyzická osoba, která je držitelem1) psa (psů) a která má v obci Huslenky trvalý
pobyt,
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b)

každá právnická osoba, která je držitelem1) psa (psů) a která má v obci Huslenky sídlo.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1)

Poplatník je povinen písemně ohlásit správci poplatku do 30 dnů ode dne, kdy předmětná
skutečnost nastala, následující skutečnosti:
a) nabytí psa staršího tří měsíců do držby,
b) dovršení stáří tří měsíců u psa, kterého má v držbě,
c) pozbytí držby psa staršího tří měsíců (např. uhynutí psa, prodej psa, předání psa jinému
držiteli),
d) každou změnu, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatku.

(2)

Ohlašovací povinnost podle odstavce 1 se vztahuje i na poplatníky, kteří mají nárok na
osvobození od poplatku.

(3)

Nárok na osvobození od poplatku je poplatník povinen správci poplatku prokázat do 30 dnů
od vzniku skutečnosti zakládající tento nárok a dále je povinen správci poplatku vždy na jeho
výzvu doložit, že nárok na osvobození od poplatku trvá.
Čl. 5
Známky pro psy

(1)

Správce poplatku vydá poplatníkovi, který splnil ohlašovací povinnost podle čl. 4 odst. 1
písm. a) nebo b) známku pro psa (dále jen „známka“).

(2)

Známka slouží k trvalému označení psa, pro něhož byla vydána. Vydaná známka je
nepřenosná na jiného psa, byť by šlo o psa téhož poplatníka, a rovněž není přípustné převádět
držbu psa společně s vydanou známkou.

(3)

Ztrátu, zničení nebo odcizení známky je poplatník povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů
ode dne, kdy se o dané skutečnosti dozvěděl.

(4)

Současně se splněním ohlašovací povinnosti podle čl. 4 odst.1 písm. c) je poplatník povinen
vrátit správci poplatku vydanou známku.
Čl. 6
Sazba poplatku

(1)

Sazba poplatku ze psů u poplatníků-fyzických osob, kteří nejsou poživateli starobního,
plného invalidního, vdovského nebo vdoveckého anebo sirotčího důchodu, se stanovuje
takto:
a) je-li pes chován (umístěn) v rodinném domě 2) nebo na pozemcích mimo budovy (např.
v kotci), pak poplatek činí
1. 100 Kč/ročně za prvního psa,
2. 100 Kč/ročně za druhého a každého dalšího psa,
b) nejde-li o případ uvedený pod písm. a) (např. je pes chován v bytovém domě), pak
poplatek činí
1. 150 Kč/ročně za prvního psa,
2. 150 Kč/ročně za druhého a každého dalšího psa.
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(2)

Sazba poplatku ze psů u poplatníků-fyzických osob, kteří jsou poživateli starobního, plného
invalidního, vdovského nebo vdoveckého anebo sirotčího důchodu, nebo je pes chován
v rodinných domech o samotě (min. 200m od nejbližšího souseda) se stanovuje takto:
1. 60 Kč/ročně za prvního psa,
2. 90 Kč/ročně za druhého a každého dalšího psa,

(3)

Sazba poplatku ze psů u poplatníků-právnických osob se stanovuje na 500 Kč/ročně za
prvního psa a 1000 Kč/ročně za druhého a každého dalšího psa.

(4)

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Čl. 7
Osvobození od poplatku

(1) Od poplatku ze psů je ze zákona osvobozen3) držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v písm. a),
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např.
uživatel honitby dle zákona o myslivosti).
(2) Poplatek se dále neplatí ze psů:
a) užívaných Policií České republiky,
b) s výcvikem k záchranářským účelům, pokud poplatník předloží příslušné osvědčení
o výcviku,
c) převzatých z útulku pro psy, za něž Obec platilo útulku úhradu; toto osvobození trvá po
dobu jednoho roku ode dne převzetí psa z útulku,
Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)

Poplatková povinnost k poplatku ze psů vzniká, nejde-li o případ osvobození od poplatku,
dnem, kdy předmětný pes dovrší stáří tří měsíců, nebo dnem, kdy poplatník nabude do držby
psa staršího tří měsíců anebo prvním dnem měsíce následujícího po počátku trvalého pobytu
nebo sídla držitele psa staršího tří měsíců v Huslenkách. Poplatková povinnost k poplatku ze
psů rovněž vzniká dnem, kdy zanikl důvod pro osvobození od poplatku ze psů (čl. 7).

(2)

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy fyzická nebo právnická osoba přestane splňovat
znaky poplatníka (čl. 3), nebo dnem, kdy vznikl důvod pro osvobození od poplatku ze psů
(čl. 7).

(3)

Poplatek ze psů se platí za období od prvního dne měsíce, v němž vznikla poplatková
povinnost, do posledního dne měsíce, v němž zanikla poplatková povinnost.
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Čl. 9
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek ze psů je splatný,
a) pokud dojde ke vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku, jednorázově
na zbytek kalendářního roku do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti (čl. 8),
b) vznikla-li nebo trvá-li poplatková povinnost k 1. lednu

(2)

Zanikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je dosud neuhrazený
nedoplatek poplatku splatný do 30 dnů po zániku poplatkové povinnosti.
ČÁST TŘETÍ
Poplatek za užívaní veřejného prostranství
Čl. 10
Předmět poplatku

(1)

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb
a 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.

(2)

Poplatku za užívání veřejného prostranství podléhají následující místa na území Obce
(veřejná prostranství):
a) parkoviště u váhy
b) místní komunikace včetně chodníků,
c) veřejně přístupné účelové komunikace a zpevněné plochy ve vlastnictví Obce,
d) plochy zeleně neuvedené v předchozích ustanoveních, pokud jsou na pozemcích ve
vlastnictví Obce.

(3)

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají a veřejným prostranstvím pro účely
této obecně závazné vyhlášky nejsou prostory, které jsou vyňaty z obecného užívání a jsou
i jen dočasně přenechány do užívání konkrétním subjektům na základě písemné smlouvy
uzavřené s Obcí.
Zvláštní užívaní veřejného prostranství musí být v souladu se zvláštními právními předpisy4),
pokud daný způsob užívání upravují.

(4)

(5)

Nevyžadují-li zvláštní právní předpisy povolení daného zvláštního užívání veřejného
prostranství, pak je toto užívání možné po splnění ohlašovacích a platebních povinností podle
této obecně závazné vyhlášky a zároveň,
a) jde-li o provádění výkopových prací, umístění dočasné stavby nebo umístění stavebního
zařízení po splnění souvisejících podmínek podle zvláštních právních předpisů5),
b) jde-li o jiné užívání než je uvedeno pod písm. a) a v trvání delším jak 5 dnů, pak po
souhlasu Rady Obce Huslenky.
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Čl. 11
Poplatníci
(1)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí, nejde-li o případ osvobození od poplatku
(čl. 14), a poplatníkem tohoto poplatku je každá fyzická i právnická osoba, která užívá
veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 odst. 1, pro který je stanovena sazba
poplatku v čl. 13 (dále jen „zpoplatněné užívání“).

(2)

Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení
celého poplatku za užívání veřejného prostranství společně a nerozdílně; správce poplatku
může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.
Čl. 12
Ohlašovací povinnost

(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zpoplatněné užívání před jeho započetím. Jde-li
o zpoplatněné užívání, které má trvat po dobu delší než 5 dnů, je poplatník povinen provést
ohlášení správci poplatku písemně ve lhůtě alespoň 15 dnů před započetím užívání.

(2)

Ohlášení správci poplatku podléhá i zpoplatněné užívání osvobozené od poplatku. Nárok na
osvobození od poplatku je poplatník povinen prokázat při ohlášení.
Čl. 13
Sazba poplatku

(1)

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství se stanovuje za každý i započatý užívaný
m2 veřejného prostranství a za každý i započatý den zpoplatněného užívání takto:
a) při provádění výkopových prací v pozemních komunikacích poplatek činí 10 Kč, při
provádění výkopových prací v jiných případech 5 Kč,
b) za umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje (např. přenosný
prodejní pult nebo prodejní stánek) na Radou Obce Huslenky určených veřejných
prostranstvích (čl. 10 odst. 2) při akcích pořádaných nebo spolupořádaných Obcí
Huslenky poplatek činí 20 Kč; za umístění prodejního zařízení v jiných případech
poplatek činí 30 Kč,
c) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb (např.
restaurační zahrádka) poplatek činí 10 Kč,
d) za umístění reklamního zařízení poplatek činí 50 Kč,
e) za umístění stavebního zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
poplatek činí 2 Kč,
f) za umístění skládek poplatek činí 2 Kč,
g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa poplatek činí 10 Kč,
h) za užívání pro kulturní a sportovní akce poplatek činí 2 Kč,
i) za užívání pro reklamní akce poplatek činí 10 Kč,
j) za užívání pro potřeby filmových a televizních děl poplatek činí 10 Kč.
Pokud způsob užívání téhož veřejného prostranství lze zařadit pod více titulů s rozdílnými
sazbami, platí se podle titulu s nejvyšší sazbou poplatku.

(2)

Sazby poplatku stanovené v odstavci 1 se neužijí, pokud jde o zpoplatněné užívání trvající
nepřetržitě déle než 30 dnů, pro které je dále stanoven v odstavci 3 až 5 paušální poplatek
a poplatník při ohlášení zpoplatněného užívání písemně požádá o stanovení poplatku paušální
částkou; v těchto případech se postupuje podle odstavců 3 až 5.
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(3)

Za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro
osobní automobil se stanovuje poplatek paušální částkou
a) roční ve výši 600 Kč,
b) měsíční ve výši 50 Kč.

(4)

Za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro
autobus nebo nákladní automobil se stanovuje poplatek paušální částkou
a) roční ve výši 1200 Kč,
b) měsíční ve výši 100 Kč.

(5)

Za užívání veřejného prostranství spočívajícího v umístění stavebního zařízení nebo skládky
se stanovuje poplatek paušální částkou
a) roční ve výši 150 Kč za každý i započatý užívaný m2 veřejného prostranství,
b) měsíční ve výši 10 Kč za každý i započatý užívaný m2 veřejného prostranství.

(6)

Rada Obce Huslenky je oprávněna v jiných případech než jsou uvedeny v odstavcích 3 až 5
na písemnou žádost poplatníka stanovit poplatek za užívání veřejného prostranství týdenní,
měsíční nebo roční paušální částkou, a to ve výši 50 % celkové částky poplatku, kterou by
poplatník měl zaplatit podle odstavce 1 za užívání trvající sedm (týdenní), třicet (měsíční)
nebo 365 (roční) po sobě jdoucích dnů; v případě, že Rada Obce Huslenky stanoví poplatek
paušální částkou, odstavec 1 se pro vyměření poplatku neužije.
Čl. 14
Osvobození od poplatku

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se ze zákona neplatí:
a) za užívání pro akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely6),
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené7).
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství se dále neplatí:
a) při užívání spočívajícím v umístění jednoho přenosného reklamního zařízení typu "A"
před provozovnu, ke které se reklama na tomto reklamním zařízení vztahuje, pokud je
tím zabráno veřejné prostranství o výměře nepřesahující 1 m2 a umístění je omezeno
pouze na otevírací dobu příslušné provozovny,
b) za každé vyhrazení trvalého parkovacího místa pro Policii České republiky,
c) při užívání z důvodu odstraňování havárie inženýrských sítí po dobu nepřesahující 7 dnů,
d) při provádění výkopových prací z podnětu Obce nebo příspěvkové organizace založené
obcí, anebo obchodní společnosti, jejímž jediným společníkem je Obec.
(3) Osvobozením od poplatku za užívání veřejného prostranství nejsou dotčeny povinnosti
stanovené zvláštními právními předpisy4) 5).
Čl. 15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)

Poplatková povinnost k poplatku za užívání veřejného
prostranství vzniká, nejde-li
o případ osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství, dnem, kdy započalo
zpoplatněné užívání. Poplatková povinnost k poplatku za užívání veřejného prostranství
rovněž vzniká dnem, kdy zanikl důvod pro osvobození od tohoto poplatku (čl. 14).
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(2)

Poplatková povinnost k poplatku
za užívání veřejného prostranství zaniká dnem, kdy
zpoplatněné užívání skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu, nebo
dnem, kdy vznikl důvod pro osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství
(čl. 14).
Čl. 16
Splatnost poplatku

(1)

Poplatek stanovený denní sazbou (čl. 13 odst. 1) je splatný před započetím užívání za celou
ohlášenou dobu užívání.

(2)

Poplatek stanovený paušální částkou (čl. 13 odst. 2 a 6) je splatný do 30 dnů od ohlášení
zpoplatněného užívání podle čl. 13 odst. 2 nebo od stanovení paušálního poplatku podle
čl. 13 odst. 6 za celou ohlášenou dobu užívání.

ČÁST ČTVRTÁ
Poplatek ze vstupného
Čl. 17
Předmět poplatku
(1)

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní
akce (dále jen „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.
Čl. 18
Poplatníci

Poplatek ze vstupného platí, nejde-li o případ osvobození od poplatku (čl. 21), a poplatníkem
tohoto poplatku je každá fyzická i právnická osoba, která akci pořádá (pořadatel).

Čl. 19
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen nejpozději 15 dnů před konáním akce písemně ohlásit správci poplatku
její konání (název akce, místo a čas jejího konání a předpokládaný počet účastníků akce); toto
neplatí, je-li poplatek ze vstupného stanoven paušální částkou (čl. 20 odst. 2).

(2)

Ohlášení podléhá i konání akce osvobozené od poplatku s výjimkou akcí osvobozených od
poplatku podle čl. 21 odst. 2. Nárok na osvobození od poplatku je poplatník povinen prokázat
do 30 dnů po ukončení akce.
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(3)

Poplatník je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne konání akce písemně oznámit správci
poplatku výši úhrnné částky vybraného vstupného; toto neplatí, je-li poplatek ze vstupného
stanoven paušální částkou (čl. 20 odst. 2).

(4)

Poplatník je
vstupenkám.

povinen

vybírat

vstupné na akci proti řádně označeným a evidovaným

Čl. 20
Sazby poplatku
(1)

Sazba poplatku ze vstupného činí 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

(2)

Rada Obce Huslenky je oprávněna na písemnou žádost poplatníka a po dohodě s ním
stanovit poplatek ze vstupného u pravidelně pořádaných akcí týdenní, měsíční nebo roční
paušální částkou, a to ve výši 50 % celkové částky poplatku, kterou by poplatník měl zaplatil
podle odstavce 1, pokud by zcela vyprodal kapacitu místností, kde se mají pravidelně
pořádané akce konat; v případě, že Rada Obce Huslenky stanoví poplatek paušální částkou,
odstavec 1 se pro vyměření poplatku neužije.
Čl. 21
Osvobození od poplatku

(1) Poplatek ze vstupného se ze zákona neplatí u akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely8).
(2) Poplatek ze vstupného se dále neplatí:
a) u akcí, které pořádá příspěvková organizace založená Obcí nebo obchodní společnost,
jejímž jediným společníkem je Obec,
b) u akcí určených žákům mateřských a základních, jde-li o akce pořádané příslušnou
školou a na něž mají přístup pouze žáci, jejich zákonní zástupci a případně pracovníci
dané školy.
Čl. 22
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek stanovený sazbou podle čl. 20 odst.1 je splatný do 30 dnů ode dne konání akce.

(2)

Poplatek stanovený paušální částkou podle čl. 20 odst. 2 je splatný do 30 dnů ode dne
stanovení poplatku paušální částkou.
ČÁST PÁTÁ
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Čl. 23
Předmět poplatku

Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý podle zvláštních právních
předpisů 9) povolený výherní hrací přístroj (dále jen „přístroj“).
-8-

Čl. 24
Poplatníci
Poplatek za přístroj platí a poplatníkem tohoto poplatku je provozovatel přístroje (dále jen
"provozovatel").
Čl. 25
Ohlašovací povinnost
(1)

Provozovatel je povinen písemně ohlásit správci poplatku uvedení přístroje do provozu,
a to do 7 dnů od uvedení přístroje do provozu. Při ohlášení je provozovatel povinen doložit
povolení k provozování přístroje a protokol vyhotovený podle zvláštních předpisů 10).

(2)

Provozovatel je povinen písemně ohlásit správci poplatku ukončení provozu hracího přístroje,
a to do 7 dnů od ukončení provozu přístroje. Při ohlášení je provozovatel povinen doložit
protokol vyhotovený podle zvláštních předpisů 11).

(3)

Pokud provozovatel řádně neohlásí správci poplatku ukončení provozu přístroje a ani
dodatečně neprokáže, kdy byl provoz přístroje ukončen, má se za to, že provoz přístroje byl
ukončen posledním dnem doby, na kterou bylo vydáno povolení k provozování přístroje.
Čl. 26
Sazba poplatku

(1)

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj činí za každý provozovaný přístroj 5000 Kč
na tři měsíce.

(2)

Má-li se poplatek platit za dobu kratší než tři měsíce, výše poplatku stanovená podle tohoto
článku se poměrným způsobem sníží.
Čl. 27
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj se platí za dobu ode dne uvedení přístroje do
provozu (vznik poplatkové povinnosti) do dne ukončení provozu přístroje (zánik poplatkové
povinnosti).
Čl. 28
Splatnost poplatku
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj se platí předem zálohově na období, které je
ohraničeno dnem uvedení přístroje do provozu a posledním dnem doby, na kterou bylo vydáno
povolení k provozování přístroje. Splatnost poplatku je do 30 dnů ode dne uvedení přístroje do
provozu.
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ČÁST ŠESTÁ
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Čl. 29
Poplatníci
(1)

Poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad") platí, nejde-li
o případ osvobození od poplatku (čl. 32), a poplatníkem tohoto poplatku je
a) každá fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek za
komunální odpad odváděn společným zástupcem (zástupce za domácnost), za rodinný
dům nebo bytový dům může být poplatek za komunální odpad odváděn vlastníkem nebo
správcem domu (zástupce za dům),
b) každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu nacházející se na území Obce
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba (rekreační stavba); má-li k této stavbě vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu (poplatníka).

(2)

Zastupování nezletilých poplatníků a dalších fyzických osob, které nemohou před správcem
poplatku jednat samostatně, upravuje zvláštní právní předpis12).

Čl. 30
Ohlašovací povinnost
(1)

(2)

(3)

Poplatník je povinen písemně ohlásit správci poplatku
a) do 30 dnů od posledního dne měsíce, v němž mu vznikla poplatková povinnost jméno,
příjmení a datum narození, adresu trvalého pobytu a u poplatníků uvedených v čl. 29
odst. 1 písm b) i adresu rekreační stavby,
b) skutečnosti rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, a to vždy do
30 dnů od posledního dne měsíce, kdy k dané skutečnosti došlo,
Zástupce za domácnost a zástupce za dům je povinen písemně ohlásit správci poplatku do 30
dnů ode dne odvedení poplatku za komunální odpad jméno, příjmení a datum narození
poplatníků, za něž jako zástupce poplatek odvedl.
Ohlašovací povinnost podle odstavce 1 se vztahuje i na poplatníky, kteří mají nárok na
osvobození od poplatku podle čl. 32 odst. 1 a 3. Nárok na osvobození od poplatku podle čl.
32 odst. 1 a 2 je poplatník povinen správci poplatku prokázat na jeho výzvu.
Čl. 31
Sazba poplatku
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(1)

Sazba poplatku za komunální odpad se stanovuje na 300 Kč za osobu poplatníka na
kalendářní rok, přičemž částky, z nichž byla sazba poplatku vytvořena jsou uvedeny v příloze
této obecně závazné vyhlášky. Pro poplatníky s trvalým bydlištěm v Obci Huslenky a
v místech kde není možno provádět systematický svoz domovního odpadu 22) , se poplatek
snižuje na 130,-Kč.

(2)

Rozúčtování nákladů na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je
uvedeno v příloze této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 32
Osvobození od poplatku a úlevy.

(1)

Osoby, které splňují zároveň znaky poplatníka podle čl. 29 odst. 1 písm. a) i čl. 29 odst. 1
písm. b) platí poplatek za komunální odpad pouze jako poplatníci podle čl. 29 odst. 1 písm.
a); od poplatku za komunální odpad, který by měly platit jako poplatníci podle čl. 29 odst. 1
písm. b) jsou uvedené osoby osvobozeny.

(2)

Poplatníci podle čl. 29 odst. 1 písm. a), jejichž poplatková povinnost podle této obecně
závazné vyhlášky vznikne v roce jejich narození, jsou od poplatku za komunální odpad
osvobozeni do 31. prosince kalendářního roku, v němž se narodili.

(3)

Dále jsou od poplatku za komunální odpad v daném kalendářním roce osvobozeny osoby,
které se v roce předchozím fakticky zdržovaly mimo území Obce více než 335 dnů z důvodu
pobytu
a) mimo území České republiky, nebo
b) v léčebně dlouhodobě nemocných, anebo
c) v ústavu sociální péče13),
pokud o osvobození požádají a délku pobytu mimo území Obce a jeho důvod prokazatelně
doloží správci poplatku nejpozději do dne splatnosti poplatku na daný rok.
Pro poplatníky s trvalým bydlištěm v Obci Huslenky a v místech, kde není možno provádět
systematický svoz domovního odpadu , se poplatek snižuje na 100,-Kč.

(4)

Čl. 33
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)

Poplatková povinnost k poplatku za komunální odpad vzniká měsícem, v němž se fyzická
osoba přihlásí k trvalému pobytu v Obci Huslenky nebo v němž fyzická osoba nabude do
vlastnictví rekreační stavbu nacházející se v Obci Huslenky. Poplatková povinnost k poplatku
za komunální odpad rovněž vzniká měsícem, v němž zanikl důvod pro osvobození od
poplatku za komunální odpad (čl. 32).

(2)

Poplatková povinnost k poplatku za komunální odpad zaniká měsícem, v němž fyzická
osoba přestane splňovat stanovené znaky poplatníka (čl. 29), nebo v němž vznikl důvod pro
osvobození od poplatku za komunální odpad (čl. 32), a to pouze v rozsahu stanoveného
osvobození.

(3)

Pro vznik nebo zánik poplatkové povinnosti je rozhodující stav v poslední den daného
měsíce. V případě změny okolností rozhodných pro poplatkovou povinnost se postupuje
podle zákona14).
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Čl. 34
Splatnost poplatku
(1)

Pokud poplatková povinnost vznikla nebo trvá k 31. lednu daného roku, platí se poplatek za
komunální odpad zálohově na celý kalendářní rok, a to ve lhůtě do 30. dubna daného roku.

(2)

Pokud poplatková povinnost vznikla po 31. lednu daného roku, platí se poplatek za
komunální odpad zálohově na dobu od měsíce vzniku poplatkové povinnosti do 31. prosince
daného roku, a to ve lhůtě do 30 dnů od posledního dne měsíce vzniku poplatkové povinnosti.

ČÁST SEDMÁ
Poplatek za ubytovací kapacity
Čl.35
(1) Poplatek z ubytovací využité kapacity se vybírá v lázeňských místech nebo místech
soustředěného turistického ruchu z využité kapacity v zařízeních určených k přechodnému
ubytování za úplatu.
(2) Poplatku ubytovací kapacity nepodléha
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a
právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou
užívána jako hotelová zařízení,
d)ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účekům.
(3)

(4)

Poplatek platí ubytovatel, ktarým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku
za lázeňský nebo rekreační pobyt s výjimkou údaje o účelu pobytu.
Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 4 Kč za každé využité lůžko a den.

ČÁST OSMÁ
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Čl.36
(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za
úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za
účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
(2) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby na které náležejí přídavky na děti
(výchovné) nebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
(3) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel,
kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Tato osoba je
plátcem poplatku a za poplatek ručí.
(4) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu uby- 12 -

tování, účel pobytu, jméno , příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého
bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo pasu fyzické osoby, které ubytování
poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy
musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po
dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se
řídí zvláštním právním předpisem.
(5) Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 8 Kč za osobu a každý i započatý den
pobytu, není-li tento dnem příchodu.

ČÁST DEVÁTÁ
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Čl. 37
(1)

Obec Huslenky jako právnická osoba, pokud by mohla být podle této obecně závažné
vyhlášky považována za poplatníka, je osvobozena od všech touto obecně závaznou
vyhláškou zavedených místních poplatků.

(2)

Obec Huslenky jako právnická osoba, pokud by mohla být podle této obecně závažné
vyhlášky považována za poplatníka, není povinna plnit ohlašovací povinnosti stanovené touto
obecně závaznou vyhláškou.
Čl. 38
Náležitosti plnění ohlašovací povinnosti

(1)

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen, není-li v této obecně závazné vyhlášce
stanoveno jinak, vedle skutečností rozhodných pro výši poplatku, vznik nebo zánik
poplatkové povinnosti dále sdělit správci poplatku
a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a rodné číslo,
b) jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo a jméno
a příjmení osoby oprávněné jednat za právnickou osobu (statutární orgán).

(2)

Při plnění ohlašovací povinnosti v souvislosti se vznikem poplatkové povinnosti je poplatník
povinen sdělit čísla všech svých bankovních účtů, pokud je má zřízeny.

(3)

Ohlašovací povinnost plní poplatník na předepsaném tiskopise, pokud správce poplatku
tiskopis vydá.
Čl. 39
Správa poplatků

(1)

Daňové řízení ve věcech místních poplatků a jednotlivé úkony správce poplatku jako správce
daně upravují zvláštní právní předpisy15).

(2)

Správu místních poplatků vykonává Obec Huslenky; správcem jednotlivých poplatků je
Obecní úřad Huslenky, který vykonává řízení o poplatcích, přičemž podrobnosti
o
příslušnosti jednotlivých odborů upravuje vnitřní předpis Obce Huslenky16).
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(3)

Registrační povinnost podle zvláštního zákona17) se nevztahuje na poplatníky podle této
obecně závazné vyhlášky, pokud jde o poplatky zavedené Obcí Huslenky; ohlašovací
povinnosti podle této obecně závazné vyhlášky nejsou tímto omezením registrační povinnosti
dotčeny.

(4)

O prominutí poplatku nebo jeho příslušenství zcela nebo zčásti z důvodu odstranění tvrdosti
rozhoduje na žádost poplatníka správce poplatku18).

(5)

Zanikne-li podle této obecně závazné vyhlášky poplatková povinnost před ukončením
období, na které byl poplatek zaplacen, pak se případný přeplatek vrací poplatníkovi
postupem a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem19).
Čl. 40
Lhůty

Lhůty pro vyměření poplatků a promlčecí lhůty k vymáhání nedoplatků poplatků stanoví zvláštní
právní předpisy20).
Čl. 41
Sankce
(1)

Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek
platebním
výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(2)

Ten kdo nesplní povinnost nepeněžité povahy stanovenou touto vyhláškou (např. ohlašovací
povinnost) může být sankcionován pokutou podle zvláštního právního předpisu21).
Čl. 42
Přechodná ustanovení

(1)

Povinnosti k zaplacení místních poplatků vzniklé přede dnem účinnosti této obecně závazné
vyhlášky a do tohoto dne zcela nebo zčásti nesplněné a nepromlčené dále trvají a jejich
promlčení se řídí dosavadními právními předpisy.

(2)

Poplatková povinnost k poplatku ze psů podle této obecně závazné vyhlášky u poplatníků,
kteří mají ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky ve vlastnictví psa staršího tří
měsíců, vzniká, nejde-li o případ osvobození od poplatku ze psů, dnem účinnosti této
obecně závazné vyhlášky.

(3)

Poplatková povinnost k poplatku za užívání veřejného prostranství podle této obecně závazné
vyhlášky u užívání, které započalo přede dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky
a které v tento den trvá, vzniká, nejde-li o případ osvobození od poplatku za užívání
veřejného prostranství, dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky.

(4)

Poplatková povinnost k poplatku ze
vstupného u zpoplatněných akcí, které budou
zahájeny 31. prosince 2003 a ukončeny 1. ledna 2004, se řídí dosavadními právními předpisy.
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(5)

Poplatková povinnost k poplatku za komunální odpad podle této obecně závazné vyhlášky
u fyzických osob, které splňují znaky poplatníka (čl. 29) ke dni účinnosti této obecně závazné
vyhlášky a tento stav trvá k 31. lednu 2004, vzniká měsícem lednem 2004.

(6)

Právní účinky procesních úkonů (např. ohlášení), které nastaly před účinností této obecně
závazné vyhlášky, zůstávají zachovány.
Čl. 43
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušují:
a) obecně závazná vyhláška Obce Huslenky č. 17/2002, o místních poplatcích, která byla
vydána dne 11.1.2002 a nabyla účinnosti dnem 1.1.2002,
Čl. 44
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

--------------------------------------------Ing. Zdeněk Straděj
starosta Obce

----------------------------------------------Ing. Josef Pokorný
místostarostka Obce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky:
------------1) § 129 odst. 1 občanského zákoníku.
2) § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
3) § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
4) Například § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
6) § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 4 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zdravotně postižená osoba ve smyslu § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů je osoba s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které
podstatně omezuje její pohybovou nebo orientační schopnost; prokazuje se průkazem mimořádných
výhod.
8) § 6 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 5 odst. 1 vyhlášky č.223/1993 Sb., o hracích přístrojích.
11) § 5 odst. 3 vyhlášky č.223/1993 Sb., o hracích přístrojích.
12) § 10 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
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13) § 61 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České
národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.
14) § 10b odst. 4 věta první zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
15) § 13 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
16) Organizační řád Obecního úřadu Huslenky.
17) § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
18) § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
19) § 64 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
20) § 12 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 70 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
21) § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění .
22) Svozový řád SOH s.r.o.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příloha k obecně závazné vyhlášce Obce Huslenky č. /2003
Částky, z nichž byla vytvořena sazba poplatku za komunální odpad
Sazba poplatku za komunální odpad se skládá z částky 250 Kč stanovené na základě skutečných
nákladů Obce Huslenky v roce 2002 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (podle
§ 10b odst. 3 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.) a
z částky 50, Kč podle § 10b odst. 3 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
zákona č. 185/2001 Sb, která se užívá na úhradu některých nákladů na sběr a svoz tříděného
komunálního odpadu.
Náklady na provoz systému nakládání s komunálním odpadem, které nejsou pokryty z výběru
poplatku za komunální odpad, hradí Obec Huslenky ze svých dalších rozpočtových prostředků.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu
Skutečné náklady Obce Huslenky v roce 2002 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily
841.468,- Kč (hodnota A)
Počet obyvatel s trvalým pobytem ve městě Huslenky ke dni 1.1.2004: 2100 (hodnota B)
Počet rekreačních staveb, v nichž není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba: 50 (hodnota C)
Podíl A/(B+C): 841.468/2150 = 391 Kč (skutečné náklady Obce Huslenky v roce 2003 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu na osobu poplatníka)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Den vyvěšení na Úřední desku:
Den sejmutí z Úřední desky:
Pořadové číslo vyvěšení:
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