OBEC HORNI POCAPLY
obécně závazná vyhláška obce Horní Poěaply ě.3/2019'
o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo obce Horní Počaply se na svém zasedání dne 12'12.2019 usnesením
ó' 16/412019 usneslo Vydat na základě s 14 zákona ě' 565Í 990 sb', o místních poplatcích,
Ve znění pozdějšíchpředpisŮ (dále jen
o místních poplatcÍch')' a Vsouladu s s 1o
'zákon
písm' d) a s 84 odst' 2 písm' h) zákona č' 128/2000 sb.' o obcích (obecni zřízení)' Ve znění
pozdějšÍch předpisů, tuto obecně záVaznou Vyhlášku (dále jen
Vyhláška.)|
'tato

čl' í

(1) obec

Úvodní ustanovení
Horní Počaply touto \ryhláškou zavádí mÍstnípoplatek

z

pobytu (dále jen

,,poplatek").
(2)

správcem pop]atku je obecní úřad obce Horní Poóaply'

ct. 2
poplatník
Předmět,
a plátce poplatku
(1)

Předmětem poplatku je úplatný pobyt truajícínejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
dnů u jednotlivého posk},tovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je
na základě zákona omezována osobnísvoboda'1

(2\

Poplatníkem poplatku je osoba' která v obci není přihlášená (dále jen ,'pop atník")',

(3)

Plátcenr poplatku

je

poskytovatel úplatnéhopobytu (dále jen

povinen Vybrat poplatek_od poplatníka.3

(1)
(2)

'plátce").

Plátce je

ct. 3
ohlašovací povinnost
Plátce je povinen podat spráVci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení
činnosti spočíVajícív posk}.tování úplatného pobytu' Ukončenítéto ěinnosti plátce
ohlásísprávci poplatku Ve lhůtě 15 dnŮ'

V ohlášení plátce uvedeJ

a)

jméno' popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátol,

byl-li

přidělen, místo pobyiu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro
l

s 3a zákona o mísÍníchpoplatcích
'?s 3 zákona o mísiních poplatcích
3
s 3í zákona o míslních poplatcích
a
s 14a odst' 2 zákona o Ínísiníchpoplatcích

doručování;práVnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejim jménem opráVněny
jednat V poplatkových věcech'

b)

c)

číslaVšech svých účtůu poskytovate ů platebních sluŽeb' Včetně poskytovatelů
těchto sluŽeb V zahraničí'užíVanýchV souvislosti s podnikatelskou óinností,
V případě, že předmět pop|atku souvisí s podnikatelskou činnostíplátce'
dalšíúdaje rozhodné pro stanovení poplatku' zejména místa a zařízení'přÍpadně
téžobdobí roku, V nichŽ poskytuje pobyt'

(3)

.. (4)
(5)

Plátce' ktený nemá sídlo nebo bydliště na Území členskéhostátu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ŠVýcarské
konfederace, uvede kromě údajůpoŽadovaných V odstavci 3 adresu sVého zmocněnce
V tuzemsku pro doručování.5
Dojde-li ke změně údajůUvedených v ohlášenÍ' je plátce povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala'6

Povinnost ohlásit údaj podle odst' 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje
zveřejněné pro tyto účelyspráVcem poplatku na Úřední descé'

čt. +
EVidenční povinnost7

(1)

P|átce je povinen Vést Vlistinné nebo elektlonické podobě evidenčníknihu za každé
zařízeni nebo místo' kde poskytuje úplatný pobyi' Do evidenčníknihy zapisuje údaje
týkající se fyzické osoby, které poskytuje Úplatný pobyt.

(2)

Údaji podle odstavce 1jsou
den počátku a den konce pobytu,
jméno, popřípadě_ jména' příjmení a adresa místa přih|ášení nebo obdobného
místa v zahraničí'

a)
b)
c)
d)

datum narození,

čísloa druh prŮkazu totožnosti' kteným můŽe být
1' občanský průkaz'
2' cestovní doklad,
3' potvrzenío přechodném pobytu na území,
4' pobytová ka{a rodirného přísluš'ríxaobčana Evropské unie
5. p'ukaz o povoleni k pooytu.
6. p ukaz o povoleri k pobytu pro cizince.
7- prŮkaz o povolení k trvalému pobytu,
8. prŮkaz žadatele o udělení mézinárodní ochrany, nebo
9. průkaz žadatele o poskytnuti dočasnéochrany' a

14a odst' 3 zákona o místníchpopatcích
14a odst' 4 zákona o místníchpopatcích
7 39 zákona o místníchpopaicích
s
5
6

s
s

e)
(3)

Výše Vyblaného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku'

Zápisy do evidenčníknihy musí b!1 vedeny spráVně, úplně' prúkazně, přehledně,
srozumitelné, způsobem zaručujícímtrvalost zápisů a musí být uspořádány postupně
z česovéhohlediska

(4)

Plátce

je povinen

uchováVat evidenčníknihu

po dobu 6let ode dne provedení

posledního zápisu'

čl.5

(1)

Evidenčnípovinnost ve zjednodušénémrozsahu5
Plátce' kteÚ jako pořadatel kulturnÍ nebo sportovni akce poskytuje úplatný pobyt
účasiníkům
této akce' mŮŽe plnit evidenóní povinnost Ve zjednodušeném rozsahu'
pokud

a)
b)
(2)

důVodně předpokládá' že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkůmtéto akce, a
oznámí záměr plnit evidenční povinnost Ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60
dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu spráVci poplatku'

Plátce V oznámení podle odstavce 1 písm' b)odůvodnípředpokládaný poóet účastníků
akce' kteným bude poskytnut úplatný pobyt' a uvede o kulturní nebo sportovní akci
alespoň údaje o
dni poóátku a dni konce konánítéto akce,
názvu a druhu této akce' a
jednotlivých zařizeních nebo místech' Ve ktených se bude pobyt poskytovat'

a)
b)
c)

(3)

(4\

spráVce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenčnípovinnosti Ve
zjednodušeném rozsahu' nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1'
o zákazu plnění evidenčnÍpovinnosti Ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce
poplatku nejpozdějido 15 dnŮ ode dne oznámení podle odstavce 1 písm' b)'
Při plněníevidenění povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenčníknize Vedou
pouze
Údaje podle odstavce 2 písm ' a) až c\ a

a)
b)

souhmné údaje o počtu účastníků,
kteďm byl poskytnut pobyt,

ao

Výši

V!/braného poplatku V členěnípodle

'l' dne poskytnUtí pobytu'

2. zařizeni nebo misÍa, Ve kiených byl pobyt poskytnut, a
3' důVodu osvobození'

čl.6
Sazba poplatku

sazba poplatku činí10 Kč za kazdý započa'ý den pobytu,
poóátku'

s výjimkou dne jeho

čl.7
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek spráVci poplatku nejpozději do 15 dne nás|edujícího
měsíce daného ótvrtletí'

ct.8
osvobození a ú|evy
(1)

Od poplatku z pobytu je osvobozena osobae

a)

b)
c)

nevidomá' osoba' která je považavána za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícÍho sociální služby, osoba, která je držitelem prúkazu
ZTP|P, a její průvodce,
mladší18 let,
hosp]talizovaná na územíobce Ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové
péčes Výjirnkou osoby' které je poskytována lázeňská léčebněrehabilitačni péče
1' hrazená jako příspěVková lázeňská léóebně rehabilitačnípéóe podle zákona
upravujícího Veřejné zdravotní pojištění, nebo

d)
e)
f)

2. nehrazená z Veřejného zdravotního pojištěni,
pečujício děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona
upravujícíhoochranu veřejného zdraví konaných na územíobce nebo

VykonáVající na Území obce sezónní prácig pro práVnickou nebo podnikající
Íyzickou osobu nebo
pobýVající na územiobce
1. Ve školskémzařizení plo Výkon ústavnínebo ochranné Výchovy anebo
školském zařízení pro preventivně Výchovnou péčianebo V zařízénípro dět]
VyžadujícíokamŽitou pomoc'
2' v zařízeni poskytujícímubytování podle zákona upravujícího sociální sluŽby,

3'

(2)

(3)

ohrožení nebo nouzi provozovaném
Veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmŮ práVnických osob' nebo
4' za úódem výkonu záchlanných nebo likvidačníchprací podle zákona
o integrovaném záchranném systému'
od poplatku z pobytu je osvobozen přís|Ušníkbezpečnostníhosboru' Voják
V činnésluŽbě' státní zaměstnanec nebo zaměstnanec Českérepubliky pobýVající
na úzerníobce ý zaiizení ve vlastnictví Českérepubliky nebo této obce v souvislosti
s plněnÍm služebních nebo pracovních úkolů']0
v

zařizení sloužícímk pomoci lidem

od poplatku se dá]e osvobozuji:
PříspěVkové organizace zřizené abcí HornÍ Počaply poskytující ubytování ý zařizeních'
která jsou V majetku obce.

3b odst' 1 zákona

o místnÍch popatcích
3b odst' 3 zákona o mísiních poplatcÍch
'qs
io 3b odst' 2 zákona o místníchpoplatcÍch
s
a

s

V

čt' s
Navýšenípoplatku
(1)

Nebudou_li poplatky odvedeny plátcem Včas nebo ve spráVné Výši, vyměří mu spráVce
poplatku poplatek platebním Výměrem k přímé úhradě'11

(2)

Včas neodvedené poplatky nebo ěást těchto poplatků můžespráVce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšenÍjepříslušenstvim poplatku sledujicím jeho osud'12

čt. to
Přéchodnéustanovení
osoba' která je plátcem poplatku z pobytu podle této Vyhlášky a poskytovala úplatný
pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí Účinnosti této Vyhlášky'
je povinna splnit ohlašovacípovinnosi podle Čl' 3 této Vyhlášky do 'l5 dnú ode dne

nabytíjejíúčinnosti'

ct.

11

zrušovacíustanovení
ZrušUje se obecně záVazná vyhláška obce HornÍ Počaply č' 1/2012
poplatku z ubytovací kapacity ze dne 18'12.2012'

čl.'l2
Učinnost
Tato Vyhláška nabýVáÚóinnosti

dnem 1'1-2020'

sVačina

VyvěŠeno na úředni

d

esce ane:

y'f,y'2,24/J

sejmuto z úřednídesky dne:
s 11 odst' 2 zákona o mÍstnÍch poplatcích
]'zs 11 odst' 3 zákona o místnÍch popaicích
11

o

místním

