obecně záv azná lyhláška
OBCE ČBnxÍxč. |/2B03
o místníchpoplatcích

Zastupitelstvo obce Černínse na svém zasedáni dne 3.12.2003 usneslo vydat na zakladě $ 14
odst. 2 , zákona 56511990 Sb., o nrístních poplatcích. ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s $ 10 a $84 odst. 2 písrn. i, zákonaě. 12812000 Sb., o obcícl-r (obecrrí ňizení) ve měrrí
pozdějšíchpředpisů tuto obecně závaznou ly1r1ášku:

Zá|<|adní ustanovení

ODDIL I

1. obec

.
.
.
.

Čt. t
Černínstanovuje zavedení a vybíránítěchto poplatků:
Poplatek ze psů
Pop|atekza rekreačnípobyt
Pop|atekza užíváníveřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacify

1. Výkon správy

těchto poplatků provádí obecní úřad (dále jen

oÚ) Čenrín

POPLATEK ZE PSÚ
Čl.z

Předmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická, nebo právnická osoba, která nrá
trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu obce Černín,a to ze psů staršíchtří měsíců.

ct.3

Sazby poplatků
Poplatek činíročně:
základní sazba

Za prvního psa

50,-

za druhého psa a kaŽdého dalšího

Kč

psa téhož vlastníka

75,-

Kč

cl.4

1

.

Osvobození a úlery
od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:
o Nevidomá

.
o
.

Bezmocná
$ těŽkýrn zdtayot. postiŽením, které byl pr'inán III, stupeň mimořádných qýhod
Pro\,áděiící výcvik psů určených k doprovodu osob s těžkým zdravotním

r;

2'
3.

postiŽením
Které povinnost držerría pouŽívání psa stanoví zvláštní předpis z1
Požadavek na osvobození od poplatků ze psů je držitel povinen prokázatve lhůtě, v níž
vznikla oznamovací povinnost.
osvobození od poplatku ze psů zan1ká, zanikne-li důvod osvobození'

.

Čt. s

1. Vlastník psa je povinen

2.

1

'

2.

3'

Přiznání poplatku

podat přiznárrí k poplatku ze psů oÚ Černínnejpozději do 15dnů
od drre nabytí psa do vlastnictví' bez ohledu na jelro stár*í. Ve lhůtě do l5 dnů je rovrrěŽ
povinen ohlásit kaŽdou skutečnost, která má vliv rra qýši poplatku.
Vlastrrík psa je povinen v přimání uvést jméno, příjmení. nebo název právnické osoby,
bydliště rrebo sídlo, RČ, nebo IČ. loe.ti o $'zickou, nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem' uvede téžčísloúčtuu peněŽního ústavu na kterém vede
perrěŽní pro středky z podnikatelské čirrno sti.

Čt. o
Splatnost poplatků
Vlastník psa je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vynrěr'ení předem, do 3 1 . března
každéhoroku na oÚ Černín.
Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvního dne
rněsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, za jednotlivé měsíce do
konce kalendářního roku se platí 1/l2 stanoverré sazby.
Zarrikne-li poplatková povinnost, zan|ká povinrrost platit poplatek ze psů uplynutím
rněsíce. ve kterém tuto skutečnost poplatník oznámil oÚ Černín.

ODDÍL II
Poplatek za lázeňský, nebo rekreačnípobyt

Čl.l

Předmět poplatku
Poplatek zalázeřský a rekreačnípobyt se lybírá od fyzickýclr osob, které jsou přeclrodně a za
úplatu ubytovárry v době od 1.5. do 30.9. běžného roku v obvodu obce Černínza účelern
léčení,nebo rekreace pokud tyto osoby neprokáŽí jinlÍ důvod svého pobytu, s výjirnkou od
poplatku osvobozených podle čl. 8.
Čt. s
osvobození od poplatku

Od poplatku jsou osvobozeni:
.
osoby rrevidomé, bezmocné a osoby s těŽkým zdravotním postiŽením' kterým byl
přizrán III. stupeň mimořádnýclr výhod a jejich původci.r1
.
osoby mladší18 let a starší70|et, rra které náležípřídavky na děti, vojáci zák|adní
sluŽby, nebo osoby, které vykonávají civiirrí sluŽbu.

ct.9

Sazba poplatku

a

Sazba poplatku čirrí3 Kě za osobu akažďý i započatý den, není-li tento dnem příchodu.
Poplatek rybírá pro obec Čemínubytovatel, kterým je fyzic!<á, nebo právnická osoba, která
přeclrodně ubytování poskytla' Tato osoba je plátcem poplatku azapop|atek ručí.Ubytovatel
je povinerr vést v písemnépodobě eviderrčni knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel
pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu, nebo rnísta trvalého pobytu v zďrrarričí
a čísloobčanskélroprůkazu, (cestovního dokladu) fyzické osoby, které ubytováni poskytl.
Zápisy do evidenčníknihy musí být uspořádány postupně z časovéhohlediska, přelrledrrě
a srozumitelně. Evidenčníknihu ubytovatel uchová po dobu 6 let od provedení poslednílro
zápisu. Zpracování osobních údajův evidenčníkrrize se řídízl,láštním předpisem.:;

1.

2.

1.

2.

Čt. to
Ohlašovací povinnost

Ubytovatel je povinen se registrovat do 3Oti drrů ode dne zalrájerrí činnosti oÚ Čerrrín
v jehoŽ územnípůsobnosti činnost lrykonává.
Ubytovatel je povinen uvést své jmérro, př.íjrnerrí, nebo název právnické osoby,
bydliště rrebo sídlo' RČ, nebo tČ. lae-ti o $'zickou' nebo právnickou osobu, která je
podrrikatelským subjektem, uvede téŽ čísloúčtuu perrěŽního ústavu na kterénr vede
perrěžrrí pro středky z podnikatelské čiruro sti.

Čt. tt
Splatnost poplatku
Poplatek za t.ekreačnípobyt platí poplatník předem za pr'edpokládarrou dobu pobytu.
Ubytovatelé, kteří r,ybírajípoplatek, provedou odvod rra účetobce Cerllín (př.ípadrlě
v lrotovosti) bez vyměření' podle počtu ubytovacích osob nejpozději do 15. října, každého
roku.

ODDÍL III.
P

oplatek za uŽív ání veřej ného prostranství
Čt. tz

Předmět poplatku
t. Poplatek zauživání veřejného prostranství se r,1,bírá zazvláštni uŽívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění qýkopol"ých prací, umístěrrídočasných staveb a
zařizeni slouŽícíchpro poskytování prodeje a sluŽeb, pro urnístění stavebních, nebo
reklarrrních zaÍizení, zařízeni cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí' umístění
skládek auŽiváni tohoto prostrarrství pro kulturní, spot1ovní a reklamní akce, nebo pro
potřeby tvorby filmových a televimích děl.
) Ver'ejrrýrn prostranstvím podle této ''yhlášky jsou všeclrna nárněstí. silnice, ulice, místní
clrodrríky a dalšíproStoly pr'ístupnékaŽdému bez omezení. 1ejiclrŽ vlastníkem je obec
Čerrrírr.

Poplatek zaužíváni veřejnélro prostranství fyzické nebo právnické osoby, které užívqi
vet'ejrré prostranství způsobem, uvedeným v odstavci 1. UŽívá-li stejnou část veřejnélro
prostlanství několik poplatníků,odpovídaj í za zaplacení celélro poplatku společně a
nerozdílně. Spr.ávce prostranství můžeuloŽit zap|acení poplatku kterémukoliv z nich.

Čt. ts
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

I

Poplatek se platí počínajednem, kdy začalo užívániveřejnélroprostranství, do dne, kdy
poplatník oznámil oÚ Černín, že užíváníveřejného prosiranství skončilo, zaŤizeníby|o
odstraněné a prostranství uvedené do původníhostavu.

čl. tl

Sazby poplatku
1 . Sazba poplatku činízakaždý i započaý m2 akaždý i započaý den uŽívání veřejnélro
prostranství
.
Za urrrístění dočasrrých stánků, pultů, k poskytování prodeje
l,čettrě prodeje a sluŽeb zvoztdel
5 Kčlm2
.
Za unrístění reklamních zaŤizení
10 Kč/m2
.
Za trvale umístěrrý obchodní stárrek (kiosek)
300 Kč/m2
.
Za urnístění stavebních zaŤízenía skládek materiálu.
provádění r,rykopových prací
l Kčlm}
1 . Dnem se rozumí jeden kalendářní derr bez ohledu na to, jak velkou část dne poplatník k
činnosti vyuŽije.
:

Čt. ts
osvobození a úlevy
oplatku za uŽiv ání veřej ného pro stranství nepodléhaj í :
1. Uživatelétohoto prostranství, kteří tu pořádají akci bez vstupného nebo jejiclržýtěžekje
určen na clrar.itativní účelya veřejně prospěš-rré účely.
2. Akce, kdy uŽivatelem prostranství je obec Cernín' nebo jízšízenéorganizace.
P

1.

Čt. to
ohlašovacípovinnost
Popiatník je povinen oznámit správci poplatku při zvláštrrírn užíváníveřejného

prostranství:
příjrnení, jméno, nebo název právnické osoby
bydliště, rrebo sídlo
datutrr trarození, nebo IC
jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, kteráje podnikatelským subjektenr, uvede
téŽ čísloúčtuu peněŽního ústavu na kterém vede peněžníprostředky z podnikatelské
čirurosti.
2. Poplatník je povinen ozrrámit správci poplatku užívániveřejného prostranství:
.
nejnérrě 3 dny před jeho započetím a to písemnou formou
o ý nrirrrořádných případech nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti do
úřednílro záznamul

o
.
o
o

1

.

2.

Čt. tz
Splatnost a způsob úhrady

Pr'i placení v hotovosti je poplatek splatný ilrned bez r,1'rněření
V ostatníclr případech je splatný do 15 dnů ode dne doručenírozlrodnutí o wměření
poplatku na účetobce Černín'

ODDÍL Iv
Poplatek z ubytovací kapacify

čt. ts

1.

2.

Předmět poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity se platí zvyužiých lůžekv zařizeníchurčenýclr

k přeclro dnému ubytov ání za úplatu.
Poplatek platí ubytovatel, kteým je fuzická, nebo právnická osoba, která přeclrodně
ubytovárrí poskytla.

Čt. tq
Sazba poplatku
Sazba poplatku čini2,-KčzakaŽdé lyuŽité lůŽko.
Čt. zo
Osvobození
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
1. ZaÍizeni slouŽícík přechodnému ubytování Žáků a studentů
2. ZaŤizeni siouŽícípro ubytování pracovníkůfyzickýclr a právnických osob, které toto
zaŤizení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření
J. Y zaŤizeniclr sloužícíchsociálnímu a charitativnímu účelu
Ť. Y zaÍízerlíchprovozovaných obcí Černín.
,,|

Čl.zt

.

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen se zaregistrovat u správce poplatku rrejpozději do l5 dnů ode dne"
kdy nastala skutečnost, která má za následek platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník
rovněŽ povinen oznámit kaŽdou skutečnost, která má vliv na qýši poplatku a trvání jelio
poplatkové povinnosti.
2, IJbytovatel je povinen při registraci oznámit své jméno, příjrnení, nebo název právnické
osoby, bydliště, nebo sídlo, RČ, nebo tČ. lae.ti o $'zickou. nebo prár'nickou osobu, která
je podrrikatelským subjektem, uvede téŽ čísloúčtuu peněŽního ústavu na kterém vede
perrěŽní prosh"edky z podnikatelské činnosti.
1

Čl. zz
Povinnost evidence ubytovaných
Ubytovatel je povinen vést v písemnépodobě evidenčníkrrihu, do které zapisuje dobu
ubytování' účelpobytu, jméno, příjmení, adresu nísta trvalélro pobytu, nebo místa trvalého
pobytu v zalrraničí a čísloobčanskéhoprůkazu' (cestovního dokladu) szické osoby' které
ubytováni poskytl' Zápisy do evidenčníknihy rnusí být uspor'ádány postupně z časovélro
lrlediska, přehledně a srozumitelně. Evidenčníkrrilru ubytovatel uchová po dobu 6 let od
provedení posledrrílro zápisu. Zpracování osobníclr údajův evidenčníknize se řídízvláštrrím
pr'edpisem.:y

Čt. zs
Splatnost poplatku
Poplatek je splatrrý do 15 dnů po uplynutí každéiropololetí bez vyměření.

a

ODDÍL v
Ustanovení sp.olečná a závěrečná
CT.24
Nebude-li poplatek, nebo jeho ěást zap|acena včas, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem a můŽe ZlYšit včas nezaplacený popiatek' rrebo jeho nezaplacenou
část až na trojnásobek.
2. Tomu, kdo nesplní ve llrůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštnímdaňoým zákonem'
trebo rozlrodrrutím podle těclrto pr'edpisů por'irurost nepeněŽité povalry, rnůŽe oÚ uloŽit
pokutu
ve snyslu ustanovení $37 a 37a) zákona337l92sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Platby poplatků molrou být hrazeny v hotovosti na oÚ Černítr,nebo prostřednictvím

1.

poŠty.

1

.

2.

Čt. zs
Při řízerrí ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337l92sb.' o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Sprár,ce poplatku můŽe na Žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek, nebo
jelro příslušerrstvízceIa, nebo částečněpromirrout.
Čl. ze

1" Pokud poplahrík nesplní SVou ozÍ]amovací(poplatkovou) povinnost určenou touto

závaznou rylrláškou, |ze dlužnépoplatky ''yměřit do tří let od konce kalendářního roku. ve
kterém oznamovací povinnost vmikla.
2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k q'měření poplatku, nebo jeho
dodatečnérnustanoveni,běži tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o
tonrto úkorru Zpraven'
3. Vyrněr'it a dorněřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němŽ
vzrikla por'irurost podat přiznáni poplatku, nebo splnit hlášení o poplatku, nebo v němŽ
vznikla poplatková povinnost, aniŽby zde současně byla povinnost poplatek přiznat, nebo
jej olilásit.
Čl. zl

Ke dni účinnostitéto r,yhlášky se zrtršuje obecně závaznár,yhláška obce Černíno místníclr
poplatcíclr
Čt. zs
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostidnem 1.I.2004'
Ing' Bolruslav Biegler

místostarosta

l)
2)
3)

-

l'':,

zákona č. l 00/88 Sb.' o soc. zabezpečetrí, ve znění pozdějších předpisů
"s86
zákorr č. 449/0l Sb.. o rnys|ivosti, ve znění pozdějších předpisů

Josef

Pelán

,tarosta

zákonč. l0l/02Sb..oochraněosobníc|rúdajůaozrnčněněkteryj'chzákonů,vezněni pozdějšíchpředpisů
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