Obecně závazná vyhláška obce Teplice nad Bečvou
č. 1/1995
o místních poplatcích
ve znění vyhlášky č. 3/1997 a č. 3/2000
Obecní zastupitelstvo v Teplicích nad Bečvou schvaluje dne 28.9.1995 na základě ustanovení § 16 a § 36 zákona
ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákona
ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

ODDÍL I
Základní ustanovení
Článek 1
Druhy místních poplatků

V územním obvodu obce Teplice nad Bečvou se vybírají tyto místní poplatky :
a.
b.
c.
d.
e.

poplatek ze psů
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity
Článek 2
Správa a řízení poplatků

Správu poplatků vykonává obec, která je ve svém územním obvodu zavedla. Správcem je obecní úřad (dále jen
správce poplatku) a při řízení ve věcech poplatníků se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisu.

ODDÍL II
Poplatek ze psů
Článek 3
Předmět, poplatník
1.
2.

Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa, obci příslušné podle místa
svého trvalého pobytu nebo sídla.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších šesti měsíců.

Článek 4
Sazba

Pro vyměření poplatku počínaje obdobím roku 1996, činí roční sazba
Za prvního psa

Za druhého a
každého dalšího psa

1) V domě se 4 a více byty

300

300

- u vlastníka, který je poživatelem inval.,
starobního a vdovského důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu

200

200

2) V ostatních domech

100

100

Článek 5
Osvobození od placení poplatků
1.

2.
3.

Poplatek se neplatí ze psů, jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek
ZTP (P - zvlášť těžce postižený s průvodcem). Osvobození přísluší jen pro psa, kterého tyto osoby
potřebují k doprovázení nebo k ochraně.
Nárok na osvobození od poplatků ze psů je vlastník povinen prokázat do 31.1. každého roku.
Osvobození od poplatků ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Článek 6
Oznamovací povinnost
1.
2.
3.
4.

Vlastník psa je povinen oznámit správci poplatku vlastnictví každého psa staršího 2 měsíců, a to do 15
dnů ode dne jeho nabytí. Po dovršení stáří psa 6 měsíců je vlastník povinen zaplatit poplatek podle čl.7.
Vlastník je rovněž povinen správci poplatku oznámit každou skutečnost,která má vliv na výši poplatku
nebo osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.
Při plnění oznamovací povinnosti je vlastník povinen sdělit správci poplatků : - příjmení, jméno nebo
název práv.osoby,bydliště nebo sídlo firmy,rodné číslo nebo IČO
Vlastník domu, fyzická nebo právnická osoba,která má k domu právo hospodaření je povinna na výzvu
správce poplatků písemně ohlásit psy v domě chované.

Článek 7
Splatnost
1.
2.

3.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. ledna každého roku.
Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne měsíce
následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé měsíce do konce roku se platí
1/12 ze stanovené sazby, nejméně však 10 Kč.
Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit.

Článek 8
Známky pro psy
Správce poplatku vydá vlastníkům známky pro psy a to i pro ty, kteří byli od poplatků osvobozeni, s vyznačením
obce Teplice nad Bečvou a evidenčního čísla psa.
Vlastníci psů jsou povinni zjistit, aby psy známky skutečně nosily. Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu
nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15-ti dnů správci poplatku.

ODDÍL III
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Článek 9
Předmět poplatku, poplatník
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt se vybírá od fyzických osob, které přechodně a za úplatu pobývají v
obvodu zdejší obce za účelem léčení nebo rekreace, s výjimkou osob, které poplatku nepodléhají nebo jsou od
něho osvobozeny podle čl. 11.

Článek 10
Sazba
Sazba poplatku činí 10,- Kč za osobu a každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Článek 11
Osvobození od poplatku
Poplatku nepodléhají :
a.
b.
c.

osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP (P-zvlášť těžce postižený s průvodcem) a jejich
průvodci.
osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů (vyplývající ze služebních
poměrů, např. vojáci, policie)
osoby mladší 18-ti let a starší 70-ti let, nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti a nebo vojáci v
základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

Článek 12
Oznamovací povinnost, evidence, plátce

1.
2.
3.

•
•
•
•

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za celou předpokládanou dobu
pobytu.
Poplatek vybírá pro správce poplatku ubytovatel, který poskytuje přechodné ubytování. Ubytovatel za
vybraný poplatek ručí.
Povinnosti ubytovatele je vést řádně knihu ubytovaných pro potřeby kontroly místního poplatku a dbát,
aby kniha obsahovala tyto základní údaje :
jméno a úplnou adresu ubytované osoby, datum narození, číslo obč. průkazu
den příchodu a odchodu
účel pobytu
stránky knih musí být průběžně číslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od počátku
roku do konce roku.

4) Ubytovatel je povinen oznámit zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne právní moci povolení k této
činnosti, v ostatních případech do 30.ti dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.
Ubytovatel je povinen uvést jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO.
U podnikatelského subjektu též čísla účtů a peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z jeho
podnikatelské činnosti.

Článek 13
splatnost poplatků
Ubytovatelé, kteří vybírají poplatek, provedou odvod poplatku na účet správce poplatku nejpozději do 15-ti dnů
po uplynutí každého čtvrtletí.

ODDÍL IV
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 14
Předmět poplatku
1.

2.
3.

4.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým
se rozumí umístění zařízení k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních
zařízení, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa.
Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou silnice, místní komunikace, chodníky a veřejná zeleň.
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejného
prostranství způsobem uvedeným v odst. 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů,
odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení
kterémukoliv z nich.
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl.
14 odst. 1) až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo
uvedeno do původního stavu.

Článek 15
Sazba poplatku

1) Sazby poplatku činí:
1. za použití veřejného prostranství k umístění zařízení k poskytování služeb a prodejních zařízení:
a) za trvalé umístění (tj. delší než měsíc)…………….……………………. 300,- Kč/m2/ročně
b) za krátkodobé používání (tj.užívání do 1 měsíce)……………………... 15,- Kč/m2/den
2. za použití veřejného prostranství k umístění
reklamního zařízení všeho druhu …………………………………………... 500,- Kč/m2/ročně
3. za použití veřejného prostranství
a.
b.

na skládku paliva trvající déle než 5 dní …………………………… 1,- Kč/m2/den
u ostatní skládky všeho druhu, které nebyly povoleny a kdy začal vznik
povinnosti…………………………………………………..……..….. 2,-Kč/m2/den

4. za vyhrazení trvalého parkovacího místa …………………………………. 500,- Kč/m2/ročně
5. za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce……….... 1,- Kč/m2/den
2) Dnem se rozumí 1 kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

Článek 16
Osvobození
Od poplatků za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni :
a.
b.
c.
d.

uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely.
invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství
uživatelé, kteří použili veřejné prostranství k umístění skládky paliva, na dobu užívání do 5-ti dnů.
správce poplatku

Článek 17
Oznamovací povinnost
1.

2.

Fyzická nebo právnická osoba je povinna oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného
prostranství s uvedením účelu a předpokládané doby užívání a to před zahájením užívání v
mimořádných případech nejpozději do 48 hodin po zahájení užívání.
Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné
číslo a IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též
čísla účtů u peněžního ústavu, na nichž jsou vedeny prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 18

Splatnost poplatků
1.
2.

Při placení v hotovosti je poplatek splatný ihned, aniž by poplatník obdržel platební výměr. V hotovosti
musí být hrazeny poplatky za činnosti uvedené v článku 15, bod 1.
V ostatních případech je splatný do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.

ODDÍL V
Poplatek ze vstupného
Článek 19
Předmět poplatku,poplatník
1.
2.

Poplatek ze vstupného se vybírá za vstupné na kulturní a prodejní akce a akce obdobného charakteru.
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Článek 20
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

Článek 21
Osvobození od poplatku
Od poplatku jsou osvobozeny :
a.
b.
c.

akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
akce, které mají převážně vzdělávací charakter (např. přednášky, výstava apod.)
akce pořádané školským zařízením.

Článek 22
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný na základě předloženého průkazného vyúčtování akcí, aniž by poplatník obdržel platební
výměr, a to :
•
•

u jednorázových akcí do 7 kalendářních dnů ode dne uspořádání akce.
u opakovaných akcí měsíčně, a to k 1. dni následujícího měsíce.

Článek 23

Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen nejméně 7 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku údaje potřebné ke stanovení
místního poplatku, zejména druh akce, jméno (název) pořadatele, datum, hodina a místo konání akce, účel
použití výtěžku. V případě nekonání akce je povinností pořadatele, písemně tuto skutečnost sdělit správci
poplatku následující pracovní den.
Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžního
ústavu, na nichž jsou vedeny prostředky z její podnikatelské činnosti.

ODDÍL VI
Poplatek z ubytovací kapacity
Článek 24
Předmět poplatku
1.
2.

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá z využitých lůžek v zařízeních sloužících nebo určených k
přechodnému ubytování za úplatu.
Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které tato zařízení vlastní, nebo právnické osoby, které k
tomuto zařízení mají právo hospodaření.

Článek 25
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.

Článek 26
Osvobození od poplatku
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá :
a.
b.
c.
d.

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob,
která tato zařízení vlastní, nebo k nim mají právo hospodaření
ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
ubytovací kapacita v lázeňských zařízeních, pokud nejsou využívána jako hotelová zařízení
ubytovací kapacita sloužící sociálním a charitativním účelům.

Článek 27
Oznamovací povinnost a evidence
1.

Poplatník je povinen se zaregistrovat u správce poplatku nejpozději do 15-ti dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti.

2.

3.

Poplatník je povinen při registraci oznámit jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo
sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem,
uvede též čísla účtů u peněžního ústavu, na nichž jsou vedeny prostředky z její podnikatelské činnosti.
Poplatník je povinen vést knihu ubytovaných, kde budou tyto základní údaje :

- jméno ubytovaného, jeho adresa, datum narození, číslo obč. průkazu
- den příchodu a odchodu
- účel pobytu
Stránky knihy musí být průběžně číslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku do
konce roku.

Článek 28
Splatnost poplatku
Poplatník je povinen do 15. dne následujícího měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí :
a.
b.

předložit správci poplatku čtvrtletní vyúčtovaní poplatku
uhradit vypočtený čtvrtletní poplatek, aniž by poplatník obdržel platební výměr.

ODDÍL VII
Ustanovení společná a závěrečná
Článek 29
Sankce
1.

2.

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až o 50 %.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím
podle těchto předpisů, povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu
ustanoveni §37 a §37 a, zákona čís. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.

Článek 30
Vyměření poplatku
1.

2.

Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost (poplatkovou), určenou obecně závaznou
vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku, nebo jeho dodatečnému
ustanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

3.

Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž vznikla
povinnost podat hlášení o poplatku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde byla
povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.

Článek 31
Úlevy
1.
2.

Správce poplatku může ke zmírnění, nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit
nebo prominout.
Od místních poplatků se osvobozuje správce poplatku.

Článek 32
Zrušující ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška 2/94, která byla schválena obecním zastupitelstvem dne 6.6.1994 vč.
doplňků ze dne 12.9.1994.

Článek 33
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1996.

Zdeněk Holubář

Ing. Vladimír Pavelka

zástupce starosty

Starosta obce

vyvěšeno dne : 29. 9.1995
sejmuto dne : 23.10.1995

