Město Město Albrechtice
vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008

o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Město Albrechtice se na svém 20. zasedání konaném dne 27.11.2008
usnesením č. 08/20/583 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a
§ 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
změn, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
Oddíl I.

Základní ustanovení
Čl.1
Město Město Albrechtice zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Výkon správy těchto poplatků provádí Městský úřad v Městě Albrechticích.
Oddíl II.

Poplatek ze psů
Čl.2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Čl.3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území České republiky.
Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
Čl.4
Oznamovací povinnost
Po dovršení stáří psa tří měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a zaplatit
podle Čl.9.
Držitel psa, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této
vyhlášky osvobozen, musí tuto skutečnost správci poplatku prokázat.
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Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na
výši poplatku nebo na osvobození a to do 15 dnů od jejího vzniku.
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou
nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl.5
Identifikace psů
Obec, která poplatky spravuje, vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa a to 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.
Čl.6
Sazby poplatku
Poplatek ze psa činí ročně:
za prvního psa
180,- Kč

za druhého a dalšího psa téhož držitele
180,- Kč

u držitele, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek:
za prvního psa
90,- Kč

za druhého a dalšího psa téhož držitele
180,- Kč.
Čl.7
Osvobození

Poplatek se neplatí ze psů:
kteří patří obci nebo rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je obec
u organizací, zabývající se záchranářskou činností užívaných k doprovázení nebo ochraně
osob nevidomých, bezmocných a osob s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III.
stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 15. února příslušného kalendářního roku
prokázat, že důvod osvobození trvá.
Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Čl.8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
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.
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Zanikne-li poplatková povinnost a vznikne-li touto skutečností přeplatek, vrací se
poplatníkovi na základě podané žádosti, ve výši 1/12 za každý následující měsíc, po
oznámení, chybějící do konce kalendářního roku, avšak činí-li přeplatek více jak 50,- Kč.
Čl.9
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 15. února příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
Oddíl III.

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl.10
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými 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.
Čl.11
Veřejné prostranství
Za veřejné prostranství podle této vyhlášky se považují všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Součástí této obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích je katastrální mapa obce s vyznačením veřejného
prostranství.
Čl.12
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v Čl. 10.
Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení
poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli
z nich.
Čl.13
Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství před jeho
započetím.
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou
nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
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Čl.14
Sazby poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý
den užívání veřejného prostranství:
a) za provádění výkopových prací
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytovaní
prodeje nebo služeb
c) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb
d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje
e) za umístění skládek a stavebního zařízení
f) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
g) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných
atrakcí
h) za užívání veřejného prostranství pro sportovní a kulturní akce
ch) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových
a televizních děl
i) za umístění reklamního zařízení
Ad a) - do 1m2 včetně
Ad b) - nad 1 m2

5,- Kč
0,50 Kč
1,- Kč
25,- Kč
5,- Kč
30,- Kč
0,20 Kč
0,15 Kč
2,-

Kč

4,- Kč
8,- Kč

Paušální poplatek
Poplatek za užívání veřejného prostranství – týdenní paušální částka:
a) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných
atrakcí
2.000,- Kč
b) za užívání veřejného prostranství pro sportovní a kulturní akce 1.500,- Kč
c) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových
a televizních děl
10.000,- Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství – měsíční paušální částka:
a) za umístění reklamního zařízení
Ad a) - do 1m2 včetně
Ad b) - nad 1 m2

120,- Kč
240,- Kč
Čl.15
Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
akce bez vstupného
akce, jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
akce, kdy uživatelem veřejného prostranství je obec nebo rozpočtové a příspěvkové
organizace zřízené obcí
osoby, které používají veřejné prostranství pro skládku a to ne déle než 24 hodin v jednom
měsíci
fyzické a právnické osoby, které mají veřejné prostranství v nájmu nebo jsou jeho vlastníky.
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Čl.16
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedených v Čl.10 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné
prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
Čl.17
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než jeden den nejpozději v den, kdy bylo
s užíváním veřejného prostranství započato,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než jeden den nejpozději v den, kdy
užívání veřejného prostranství skončilo,
c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný poslední den
v příslušném týdnu nebo měsíci.
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém
je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Oddíl IV.

Poplatek ze vstupného
Čl.18
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, snížené o
daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka,
kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
Čl.19
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.
Čl.20
Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen nejpozději tři dny předem před konáním akce oznámit správci poplatku
její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele
předložit ke kontrole a označení.
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou
nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Do třech dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání
k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.

-5 -

Čl.21
Sazba poplatku
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí:
a) u akcí prováděných místními organizacemi
10%
b) u akcí prováděných fyzickými nebo právnickými osobami jejichž sídlo
podnikání je shodné se sídlem obce
10%
c) u cizích poplatníků
20%
Čl.22
Osvobození
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely akce, kdy
poplatníkem je obec nebo rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí sportovní a
kulturní akce určené mládeži a dětem.
Čl.23
Splatnost poplatku
Poplatek ze vstupného je splatný správci poplatku do 15 dnů ode dne pořádání akce.
Oddíl V.

Poplatek z ubytovací kapacity
Čl.24
Předmět poplatku
Poplatek se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu
z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se
platí za každé využité lůžko a den.
Čl.25
Poplatník
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla.
Čl.26
Oznamovací povinnost
Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní
moci povolení k této činnosti nebo ode dne faktického zahájení této činnosti.
Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČ. Jde-li o
fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
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Čl.27
Sazba poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity činí:
za každé využité lůžko a den

4,- Kč.
Čl.28
Osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických
osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření
ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako
hotelová zařízení
ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
Čl.29
Splatnost poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity je splatný správci poplatku nejpozději do 15-ti dnů po
uplynutí každého čtvrtletí kalendářního roku.
Oddíl VI.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,dále jen rekreační pobyt
Čl.30
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v místech soustředěného turistického
ruchu za účelem rekreace.
Čl.31
Poplatník
Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v Čl.30 pobývá
za účelem rekreace, pokud neprokáže jiný důvod svého pobytu.
Čl.32
Plátce
Poplatek za rekreační pobyt vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická
osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.
Čl.33
Oznamovací povinnost
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Ubytovatel je povinen písemně oznámit správci poplatku zahájení činnosti (poskytování
ubytování) ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti nebo ode dne
faktického zahájení této činnosti.
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou
nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl.34
Sazby poplatku
Sazba poplatku za rekreační pobyt činí 10,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu,
není-li tento dnem příchodu.
Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník
k pobytu využije.
Čl.35
Osvobození
Poplatku za rekreační pobyt nepodléhají:
osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III.
stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci
osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné)
anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
Čl.36
Splatnost poplatku
Poplatek za rekreační pobyt je splatný správci poplatku nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí
každého čtvrtletí kalendářního roku.
Oddíl VII.

Ustanovení společná a závěrečná
Čl.37
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji oznamovací povinnost ustanovenou touto
vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §
37 a § 37 a) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čl.38
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně
závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
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Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu
písemně uvědoměn.
Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Čl.39
Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo
odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout, a to na základě
žádosti poplatníka a uhrazení správního poplatku v souladu se sazebníkem část I., položka 1,
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl.40
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích č.2/2004 ze dne 26.8.2004.
Čl.41
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2009.

Luděk Volek
starosta města

Ing. Jitka Hanusová
místostarostka města

Doložka podle § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):
Evidenční číslo: 212
Vyvěšeno dne: 1.12.2008
Sňato dne: 17.12.2008
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