Obec Studenec
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007
„O místních poplatcích“
Zastupitelstvo Obce Studenec se na svém zasedání konaném dne 7. 3. 2007 usneslo
vydat podle § 10 písm. d) a § 84 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 565/90 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Poplatek ze psů
1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel
psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná [1] a osoba s těžkým zdravotním postižením, které
byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,[1a] osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání
psa zvláštní právní předpis. [1b]
3. Sazba poplatku ze psů činí 200,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. U druhého a každého
dalšího psa je poplatek 300,- Kč. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
4. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně
místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odst. 3.
5. Poplatek je splatný každý rok do 31. března nebo do 15 dnů ode dne, kdy nastala povinnost
poplatek platit.
Článek 2
Poplatek za rekreační pobyt
1. Poplatek za rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají
v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo
rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
2. Poplatku za rekreační pobyt nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu[1a] a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti
3. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel,
kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je
plátcem poplatku a za poplatek ručí.
4. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, účel pobytu, 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.
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Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel
uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů
v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem[4a].
5. Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 5.-Kč za osobu a za každý i započatý
den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo
roční paušální částkou.
6. Poplatek je splatný za I. pololetí do 15. července, za druhé pololetí do 15. ledna
následujícího roku.
Článek 3
Poplatek za využívání veřejného prostranství
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství,[4b] kterým 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. Z akcí
pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely, se poplatek neplatí.
2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
3. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího
místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.[1a]
4. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí:
a) za užívaní veřejného prostranství 10,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý
den
b) za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení činí
paušální poplatek 700,- Kč za 1 stánek a jeden týden
c) za lunaparky a jiné atrakce činí paušální poplatek 100,- Kč za 1 týden a jednu atrakci
d) za vyhrazení trvalého parkovacího místa maringotek, osobních a nákladních aut
a jejich přívěsů a návěsů paušální poplatek 1.000,- Kč za1 týden
5. Poplatek dle odstavce 4. písmene a je splatný do 15 dnů od vyměření poplatku. Poplatky
dle odstavce 4. písmene b, c, d jsou splatné na veřejném prostranství v den jeho využívání.
Článek 4
Poplatek ze vstupného
1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí
za to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely, se poplatek neplatí.
2. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
3. Sazba poplatku ze vstupného činí 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného.
4. Pořadatel je povinen před pořádáním akce nechat označit všechny vstupenky na obecním
úřadu.
5. Poplatek je splatný do deseti dnů po skončení akce.
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Článek 5
Poplatek z ubytovací kapacity
1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování
za úplatu.
2. Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací kapacita v zařízeních sloužících
sociálním a charitativním účelům.
3. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku
za lázeňský nebo rekreační pobyt (§ 3 odst. 4) s výjimkou údaje o účelu pobytu.
4. Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 2 Kč za každé využité lůžko a den.
Článek 6
Sankce
Porušení této vyhlášky bude postihováno podle platných předpisů – viz poznámky.
O řízení ve věcech poplatků platí zvláštní předpisy (zák.č.337/1992Sb.,o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů – očíslovat a uvést do poznámek),pokud tento zákon
nestanoví jinak.

Článek 7
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/96
ze dne 18. 9. 1996 O místních poplatcích a vyhláška č. 2/2004 O místních poplatcích ze dne
1. 1. 2005.
Článek 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 4. 2007.

………………………….
Ing. Josef Boura, místostarosta

..........................................
Jiří Ulvr, starosta

Vyvěšeno: 14. 3. 2007
Sejmuto: po 1. 4. 2007

Poznámky:
[1] § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
[1a] § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
[1b] Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
[4] §18 zákona č. 88/1968 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§71 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
[4a] Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
[4b] § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
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