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_________________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška městyse Nehvizdy
č. 3/2012 o místních poplatcích
_________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Nehvizdy se na svém zasedání dne 29.3.2012 usneslo na základě ust. § 84 odst. 2, písm. h)
a ust. § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 14 odst.
2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, na této obecně závazné
vyhlášce.

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Předmět vyhlášky
Městys Nehvizdy (dále jen „městys“) vybírá ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto místní poplatky:
a.
b.
c.
d.

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

Čl. 2
Správa poplatku
Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává Úřad městyse (dále jen „správce poplatků“) a při
řízení ve věcech poplatků postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM POPLATKŮM

Oddíl I.
POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 3
Předmět poplatku a poplatník, oznamovací povinnost, vznik a zánik poplatkové povinnosti
1.
2.
3.

4.
5.

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na území městyse Nehvizdy.
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně v přiznání k poplatku do 15 dnů vznik své
poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem
a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích
nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho
poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala.
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6.

7.
8.
9.

Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno
nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, datum narození nebo IČO. Při plnění oznamovací
povinnosti je poplatník povinen vyplnit přiznání k poplatku ze psa, které obdrží u správce poplatku.
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá
nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.
Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců . Poplatek se platí
za každý i započatý kalendářní měsíc.
Zanikne-li poplatková povinnost ( např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za
započatý kalendářní měsíc.

Čl. 4
Sazby poplatku
1.

2.
3.

Sazby poplatků ze psa činí ročně:
základní sazba za 1. psa ………………………..…. ……………………….250,-- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka ………………………. 450,-- Kč
Poplatek ze psa je splatný do konce 3. měsíce příslušného kalendářního roku.
Vznikne –li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy povinnost platit poplatek vznikla.

Čl. 5
Osvobození od poplatku
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:
a. nevidomá, bezmocná nebo osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního předpisu,
b. s trvalým pobytem v domově důchodců,
c. provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob dle písm. a),
d. provozující útulek zřízený obcí po ztracené nebo opuštěné psy,
e. které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. lovečtí psi, policejní
psi, psi záchranářů,, kteří složili příslušné zkoušky stanovené zvláštním právním předpisem).

Oddíl II.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 6
1.

2.

3.
4.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá ze zvláštního užívání veřejného prostranství, kterým se
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb, 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.
Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, silnice, ulice, obecní komunikace,
chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky, průchody, podchody, loubí, pasáže a další prostory přístupné
každému bez omezení, pokud se nacházejí v územním obvodu městyse. Specifikace veřejného prostranství
– viz příloha 1 této vyhlášky.
Poplatek za využívání veřejného prostranství platí fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejná
prostranství způsobem uvedeným v odst. 1.
Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik osob současně, odpovídají za zaplacení celého poplatku
společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterékoli z nich.
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Čl. 7
Ohlašovací povinnost
1.

2.
3.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku ústně nebo písemně do protokolu zvláštní užívání veřejného
prostranství nejpozději 5 dní před dnem zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů
uvedených v článku 6, odst. 1.
Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen písemně nebo ústně do protokolu oznámit
tuto skutečnost správci poplatku nejpozději do 5 dnů po skončení užívání veřejného prostranství.
Poplatník je povinen sdělit správci poplatku své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo
sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem,
uvede čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1.
2.

Poplatek za využívání veřejného prostranství se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného
prostranství.
Poplatková povinnost trvá až do dne, kdy užívání veřejného prostranství skončilo a současně bylo veřejné
prostranství uvedeno poplatníkem do původního stavu (odstranění lešení, zahájení výkopu, odvoz
materiálu apod.).

Čl. 9
Sazby poplatku
1.

Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:
a. za provádění výkopových prací
10,- Kč
b. za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje ( stánky, pulty, pojízdné prodejny)
10,- Kč
c. za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb
10,- Kč
d. za umístění skládek ( skládkou se rozumí skladování, odložení movitých věcí na veřejném prostranství
určených k dalšímu využití, uskladnění nebo likvidaci – např. palivové dříví, stavební materiál apod.
(Za skládku se nepovažuje odložení komunálního odpadu na místě k tomu obcí určeném.)
10,-Kč
e. za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce
10,- Kč
f. za užívání veřejného prostranství na reklamní akce
10,- Kč
g. za umístění stavebního zařízení pro stavebníky provádějící opravu fasád svých domů
5,- Kč
h. za umístění reklamního zařízení
20,- Kč
i.
za užívání veřejného pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
10,- Kč

2.

Poplatek stanovený paušální sazbou:
a. za umístění pevně zabudovaného jednotného reklamního zařízení
b. za vyhrazení trvalého parkovacího místa
c. za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí ve výši

500,- Kč/rok
1000,- Kč/rok
2000,- Kč/týden

Využívání veřejného prostranství bez ohlášení ÚM bude považováno za nepovolené a řešeno jako přestupek.

Čl. 10
Osvobození od poplatku
Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni:
a. osoby užívající veřejné prostranství k akcím, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely,
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b.
c.

osoby zdravotně postižené4), kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství.
krátkodobé užívání veřejného prostranství na dobu 48 hodin za účelem umístění skládky dle čl. 9,
písm. d) a odstranění havárie na inženýrských sítích

Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit.

Čl. 11
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a. při plnění ohlašovací povinnosti dle čl. 7 před zahájením používání veřejného prostranství. V případě,
že veřejné prostranství bude užíváno v jiném rozsahu ( počet m2 nebo počet dnů) než je uvedeno
v podaném oznámení, je poplatník v termínu dle čl.7, písm. b) tuto skutečnost správci poplatku oznámit
a poplatek doplatit
b. v případě paušálního poplatku při plnění ohlašovací povinnosti
c. v případě paušálního poplatku dle 9, odst. 2, písm. b) v termínu do 15 dnů ode dne vydání příslušného
rozhodnutí, a dále vždy do 15.2. daného kalendářního roku

Oddíl III.
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

Čl. 12
Předmět poplatku a poplatník
1.
2.

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce komerčního
charakteru.
Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá, tj. hradí náklady spojené s jejím pořádáním
nebo jí organizačně zajišťuje.

Čl. 13
Osvobození od poplatku
Poplatek ze vstupného se neplatí a od poplatku jsou osvobozeny:
a. akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b. dále např. sportovní akce pořádané zdejší TJ
c. další případná osvobození.

Čl. 14
Sazba poplatku
1.

2.

Sazba poplatku ze vstupného činí:
a. 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného z kulturních akcí komerčního charakteru (např.tanečních
zábav, estrád, pořadů spojených s tancem, koncertů dechové a taneční hudby apod., prodejních akcí a
akcí podobného charakteru např. dostihů apod.).
b. 5 % z úhrnné částky vybraného vstupného z koncertů vážné hudby, tanečních kursů apod.
c. paušální částku 200,-- Kč za každý den akce pořádané místní dobrovolnou společenskou organizací
nebo spolkem.
Vstupným se pro účely této vyhlášky rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí
může zúčastnit. Pro účely výpočtu poplatku ze vstupného se vstupné snižuje o daň z přidané hodnoty, je-li
v ceně vstupného obsažena.
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Čl. 15
Ohlašovací povinnost a splatnost poplatku
1.

2.

Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před dnem konáním akce podléhající poplatku ze vstupného ohlásit
správci poplatku údaje potřebné kde stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno (název)
pořadatele, datum, hodina a místo konání akce, účel použití výtěžku. Na výzvu správce poplatku poplatník
dále uvede bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžního ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní
prostředky z její podnikatelské činnosti.
Poplatek je splatný do 15 dnů od dne uspořádání akce, která poplatku podléhá. U poplatku placeného
paušální částkou je poplatník povinen zaplatit poplatek nejpozději 1 den před konáním akce.

Oddíl IV.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Čl. 16
Předmět poplatku a poplatník
1.
2.

Poplatek z ubytovací kapacity se platí z lůžek v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému
úplatnému ubytování na území městyse.
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která zařízení určené pro přechodné ubytování poskytla (dále
jen “ubytovatel”).

Čl. 17
Ohlašovací povinnost a evidenční kniha
1.

2.

Ubytovatel je povinen písemně ohlásit správci poplatku zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě
do 15 dnů ode dne vzniku živnostenského nebo jiného oprávnění k této činnosti, v ostatních případech do 15
dnů ode dne faktického zahájení ubytovací činnosti. Rovněž je povinen oznámit správci poplatku každou
skutečnost, která má vliv na stanovení výše poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů od
dne, kdy tato skutečnost nastala. Poplatník je povinen při registraci oznámit jméno, příjmení nebo název
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo o právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uveden též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní
prostředky z její podnikatelské činnosti.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě 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. 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.

Čl. 18
Sazba poplatku
1.
2.

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí za každé využité lůžko v zařízení a den 1,- Kč.
Poplatek lze po dohodě s městysem uhradit roční paušální částkou.

Čl. 19
Osvobození od poplatku
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací kapacita:
a.

v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
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b.
c.
d.

v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení
vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Čl. 20
Splatnost poplatku
1.
2.

Poplatník je povinen provést odvod poplatku správci poplatku měsíčně, a to nejpozději do 15. dne měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla ubytovací kapacita využita.
Paušální výše poplatku je splatná každoročně do 30 dnů po uplynutí kalendářního roku.

Oddíl V.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Čl. 21
Všeobecná společná ustanovení
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky, nebo jejich část až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo zákonem o správě daní a poplatků8) nebo
rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu
podle zákona o správě daní a poplatků5).
Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo
prominout.
Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací nebo poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém
oznamovací resp. poplatková povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím lhůty dle odstavce 1 učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží
tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce poplatku o tomto úkonu písemně
uvědoměn.
Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do deseti let od kalendářního roku, v němž poplatková povinnost
vznikla.
Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, vzniká poplatková povinnost dnem, kdy nastala skutečnost, která
má za následek povinnost platit poplatek.
Při správě poplatků a při řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zákona o správě daní a
poplatků5). Otázky touto vyhláškou neupravené se řídí zákonem o místních poplatcích a dalšími obecně
závaznými právními předpisy.

Čl. 22
Společná ustanovení o ohlašovací povinnosti
1.

2.

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti a dalších touto vyhláškou nebo zákonem o správě daní a poplatků
stanovených údajů je nutno provést písemně na adresu správce poplatku nebo ústně do protokolu v jeho
sídle.
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník nebo plátce poplatku povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo (místo podnikání), rodné číslo nebo IČO a statutární
orgán případně osoby, které jsou kromě tohoto orgánu za právnickou osobu ve věcech poplatků oprávněny
jednat. Jde-li o právnickou nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, uvede též tato osoba čísla účtů u
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Jde-li o
fyzickou nebo právnickou osobu s bydlištěm nebo sídlem v cizině, uvede též tato osoba svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování. Poplatník a plátce poplatku je též povinen sdělit správci poplatku údaje
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3.

osvědčující živnostenské či jiné oprávnění či povolení, jsou-li tyto skutečnosti rozhodné pro placení
poplatků dle této vyhlášky.
Poplatník a plátce poplatku je povinen oznámit správci poplatku každou změnu údajů uvedených v odstavci
2 a dále skutečností mající vliv na placení poplatku nebo jeho výši nebo osvobození od něj, a to ve lhůtě 15
dnů ode dne, kdy tyto změny nebo skutečnosti nastaly.

Čl. 23
Společná ustanovení o placení poplatků
1.

2.
3.
4.
5.

Poplatky se platí hotově v pokladně správce poplatku nebo bezhotovostně na účet městyse, který
poplatníkovi sdělí správce poplatku. V případě bezhotovostní platby se za den zaplacení poplatku považuje
den, kdy byla platba poplatku připsána na účet městyse.
Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, je poplatník povinen zaplatit poplatek bez vyměření.
Poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Městys může na žádost poplatníka z důvodu tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo zčásti
prominout.
V případě zániku poplatkové povinnosti se případný zjištěný přeplatek vrací, a to činí-li více než 50,- Kč.

Čl. 24
Společná ustanovení o osvobození od poplatků
1.
2.
3.

Osoba osvobozená od placení poplatků je ve lhůtě stanovené pro ohlašovací povinnost pro tento poplatek
povinna sdělit údaje jako poplatník, a zároveň v této lhůtě prokázat důvody osvobození od poplatku.
Osvobození od poplatků zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Od všech poplatků upravených touto vyhláškou je osvobozen městys.

Čl. 25
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obce Nehvizdy č. 2/2007 o místních poplatcích.

Čl. 26
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20.června 2012

starosta
Vladimír Nekolný, v.r.
1)
2)
3)
4)
5)

místostarosta
Antonín Bendl, v.r.

§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
Např. zákon č. 449/2001, o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno: 4.6. 2012
Sejmuto: 19.6.2012
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Příloha č. 1

Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky se rozumí:
•
•
•
•
•
•
•

náměstí Sv. Václava
ulice Pražská a přilehlé pěší komunikace
park
hřiště AFK Nehvizdy a prostor před ním
parkoviště před ÚM Nehvizdy
všechny místní komunikace a chodníky
pěší zóna – cesta do Nehvizdek

8

