Obecn závazná vyhláška Obce Mo ovice
o místních poplatcích

. 1/03

Zastupitelstvo obce Mo ovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení § 14
odst. 2 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších ú edpis , a v
souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona . 128/2000 Sb., o
obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , vydat tuto obecn závaznou
vyhlášku:
Oddíl I.
Základní ustanovení
l. 1
Obec Mo ovice vybírá tyto místní poplatky:
- poplatek ze ps
- poplatek za užívání ve ejného prostranství,
- poplatek ze vstupného,
- poplatek z ubytovací kapacity,
- poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj,

l. 2
ízení o poplatcích vykonává Obecní ú ad v Mo ovicích (dále jen "správce
poplatku") a v ízení ve v cech poplatk se postupuje podle zákona . 337/1992 Sb., o
správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis , pokud zákon . 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis , nestanoví jinak.
Oddíl II.
Poplatek ze ps
l. 3
P edm t poplatku a poplatník
1) Poplatku podléhají psi starší t í m síc .
2) Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má na území
obce trvalý pobyt nebo sídlo.
l. 4
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit držení psa správci poplatku do 30 dn . Po dovršení stá í
psa t í m síc je poplatník povinen podat p iznání k poplatku a poplatek zaplatit.

2) Povinnost oznámit držení psa má i ob an, jehož pes je od poplatku podle zákona o
místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen, a tuto skute nost musí v
oznámení správci poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovn ž povinen oznámit správci poplatku každou skute nost, která má
vliv na výši poplatku nebo na osvobození, do 30 dn od jejího vzniku.
4) P i pln ní oznamovací povinnosti je poplatník povinen sd lit správci poplatku
p íjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydlišt nebo sídlo, datum narození nebo
I O.
5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemn ohlásit
všechny psy v dom chované.
l. 5
Sazby poplatku
Poplatek ze psa iní ro n :
za prvního psa 50,- K ,
za druhého a každého dalšího psa 75,- K .
l. 6
Osvobození
1) Poplatek se neplatí ze ps , jejichž držitelem je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s
t žkým zdravotním postižením, které byl p iznán III. stupe mimo ádných výhod podle
zvláštního právního p edpisu, osoba provád jící výcvik ps ur ených k doprovodu t chto
osob, osoba provozující útulek z ízený obcí pro ztracené nebo opušt né psy nebo osoba,
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní p edpis.
2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do konce m síce února p íslušného
kalendá ního roku prokázat, že d vod osvobození trvá.
3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li d vod osvobození.
l. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) V p ípad držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v pom rné výši,
která odpovídá po tu i zapo atých kalendá ních m síc .
2) P i zm n místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od po átku
kalendá ního m síce následujícího po m síci, ve kterém zm na nastala, nov p íslušné
obci. Poplatek se platí v pom rné výši, která odpovídá po tu i zapo atých kalendá ních
m síc .
3) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skute nost poplatník správci poplatku
oznámit.
l. 8
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozd ji do posledního dne m síce února každého roku
v pokladn obecního ú adu nebo bankovním p evodem i poštovní poukázkou.

Oddíl III.
Poplatek za užívání ve ejného prostranství
l. 9
P edm t poplatku
P edm tem poplatku je zvláštní užívání ve ejného prostranství, kterým se rozumí
provád ní výkopových prací, umíst ní do asných staveb a za ízení sloužících pro
poskytování prodeje a služeb, pro umíst ní stavebních nebo reklamních za ízení,
za ízení cirkus , lunapark a jiných obdobných atrakcí, umíst ní skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a
reklamní akce nebo pro pot eby tvorby filmových a televizních d l.
l. 10
Ve ejné prostranství
Za ve ejná prostranství se považují nám stí, ulice, tržišt , chodníky, ve ejná
zele , parky a další prostory p ístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
l. 11
Poplatník
1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá ve ejné prostranství
zp sobem uvedeným v l. 17 (viz p edm t poplatku).
2) Užívá-li stejnou ást ve ejného prostranství n kolik poplatník , odpovídají za
zaplacení celého poplatku spole n a nerozdíln . Správce poplatku m že uložit zaplacení
poplatku kterémukoli z nich.
l. 12
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání ve ejného prostranství p ed
jeho zapo etím.
2) P i pln ní oznamovací povinnosti je poplatník povinen sd lit správci poplatku
p íjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydlišt nebo sídlo, datum narození nebo
I O. Oznámení musí být písemné.
l. 13
Sazby poplatku
1) Poplatek za užívání ve ejného prostranství iní za každý i zapo atý m2 a každý i
zapo atý den užívaného ve ejného prostranství:

za umíst ní do asných staveb a za ízení sloužících pro poskytování služeb
10,-K ,
za umíst ní do asných staveb a za ízení sloužících pro poskytování prodeje
10,-K ,
za provád ní výkopových prací
5,-K ,
za umíst ní stavebního za ízení
1,-K ,
za umíst ní reklamního za ízení
10,-K ,
za umíst ní a lunapark , cirkus , a jiných obdobných atrakcí - 1 atrakce
50,-K ,
za do asné umíst ní skládek
7,-K ,
za vyhrazení trvalého parkovacího místa
5,-K ,
za užívání ve ejného prostranství pro kulturní akce
100,-K ,
za užívání ve ejného prostranství pro sportovní akce
100,-K ,
za užívání ve ejného prostranství pro reklamní akce
50,-K ,
za užívání ve ejného prostranství pro ú ely tvorby filmových a televizních d l 100,-K .
2) Dnem se rozumí jeden kalendá ní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou ást dne
poplatník k innosti využije.
l. 14
Osvobození
Poplatku za užívání ve ejného prostranství nepodléhají:
a) akce po ádané na ve ejném prostranství jejichž výt žek je ur en na charitativní a
ve ejn prosp šné ú ely,
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotn postižené.
c) akce, které organizuje, provádí nebo financuje obec,
d) osoby, které užijí ve ejné prostranství pro skládku ne déle než 48 hodin v jednom
m síci,
e) osoby, které požádaly o osvobození od poplatku z d vodu výstavby nebo rekonstrukce
domu a jimž byla žádost místním obecním ú adem kladn vy ízena.
l. 15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání ve ejného prostranství
zp sobem uvedeným v l. 21 až do dne, kdy toto užívání skon ilo, za ízení bylo
odstran no a ve ejné prostranství bylo uvedeno do p vodního stavu.
l. 16
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný v pokladn obecního ú adu, bankovním p evodem nebo
poštovní poukázkou
a) p i užívání ve ejného prostranství po dobu kratší než 7 dn nejpozd ji v den kdy bylo s
užíváním ve ejného prostranství zapo ato,
b) p i užívání ve ejného prostranství po dobu delší 7 dn vždy do desátého dne
následujícího.

Oddíl IV.
Poplatek ze vstupného
l. 17
P edm t poplatku
P edm tem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní
akce, snížené o da z p idané hodnoty, je-li v cen vstupného obsažena. Vstupným se
rozumí pen žitá ástka, kterou ú astník akce zaplatí za to, že se jí m že zú astnit.
l. 18
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci po ádá.
l. 19
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen nejpozd ji 7 dn p ed konáním akce oznámit správci poplatku
její po ádání a vstupenky ozna ené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem
po adatele p edložit k ozna ení (perforaci).
2) Poplatník je povinen správci poplatku sd lit p íjmení, jméno nebo název právnické
osoby a bydlišt nebo sídlo, datum narození nebo I O.
3) Do 7 dn po skon ení akce je poplatník povinen podat správci poplatku p iznání k
poplatku. Neprodané vstupenky p edloží správci poplatku ke kontrole.
l. 20
Sazby poplatku
Sazba poplatku z úhrnné ástky vybraného vstupného iní 5 %.
l. 21
Osvobození
a) Akce, jejichž celý výt žek je ur en na charitativní a ve ejn prosp šné ú ely,
b) sportovní akce, po ádané místní TJ Sokol,
c) kulturní a sportovní akce pro d ti,
d) akce, po ádané obcí nebo rozpo tovými, p ísp vkovými, i zájmov kulturními
organizacemi obce.
l. 22
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 20 dn ode dne po ádání akce v pokladn obecního ú adu,

bankovním p evodem nebo poštovní poukázkou.

Oddíl V.
Poplatek z ubytovací kapacity
l. 23
P edm t poplatku
P edm tem poplatku jsou využitá l žka v za ízeních sloužících nebo ur ených k
p echodnému ubytování za úplatu.
l. 24
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která p echodné ubytování poskytla
(ubytovatel).
l. 25
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen písemn oznámit zahájení innosti (poskytování ubytování) do
30 dn ode dne faktického zahájení této innosti.
2) P i pln ní oznamovací povinnosti je poplatník povinen sd lit správci poplatku
p íjmení, jméno nebo název právnické osoby a bydlišt nebo sídlo, datum narození nebo
I O.
3) Poplatník je povinen vést eviden ní knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno,
p íjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydlišt v zahrani í, íslo
ob anského pr kazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.
Zápisy musí být uspo ádány postupn z asového hlediska. Eviden ní knihu ubytovatel
uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
4) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skute nost poplatník správci poplatku
oznámit.
l. 26
Sazba poplatku
1) Poplatek z ubytovací kapacity iní za každé využité l žko a den 2,-K .
2) Dnem se rozumí jeden kalendá ní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou ást dne
poplatník k ubytování využije.
l. 27
Osvobození
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v za ízeních sloužících pro p echodné ubytovaní student a žák ,
b) ubytovací kapacita v za ízeních sloužících pro ubytování pracovník fyzických
a právnických osob, které tato za ízení vlastní nebo k nimž mají právo hospoda ení,
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo láze ských za ízeních, pokud nejsou
užívána jako hotelová za ízení,
d) ubytovací kapacita v za ízeních sloužících sociálním a charitativním ú el m.
l. 28
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozd ji do 20 dn po uplynutí každého tvrtletí.

Oddíl VI.
Poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj
l. 29
P edm t poplatku
P edm tem tohoto poplatku je provozovaný výherní hrací p ístroj. Poplatku
podléhá každý povolený výherní hrací p ístroj.
l. 30
Poplatník
Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího
p ístroje.
l. 31
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen písemn , ve lh t do 10 dn ohlásit správci poplatku uvedení
výherního hracího p ístroje do provozu,
2) P i pln ní ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sd lit správci poplatku název
právnické osoby a sídlo, datum narození nebo I O.
3) Poplatník je rovn ž povinen oznámit do lh ty 10 dn správci poplatku ukon ení
provozování výherního hracího p ístroje, to je zánik své poplatkové povinnosti.
l. 32
Sazby poplatku

Poplatek za každý výherní hrací p ístroj iní 3000,- K na 3 m síce. V p ípad , že
výherní hrací p ístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 m síce bude poplatek
vym en v pom rné ásti.
l. 33
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukon ení provozu výherního hracího p ístroje.
l. 34
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 1 m síce od vzniku poplatkové povinnosti:
a) na dobu 3 m síc jednorázov
b) na dobu 6 m síc ve dvou splátkách
c) na dobu 1 roku ve ty ech splátkách
d) poplatek m že být zaplacen i jednorázov
l. 35
Ustanovení spole ná a záv re ná
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) v as nebo ve správné výši, vym í správce
poplatku poplatek platebním vým rem a m že zvýšit v as nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) ást až na trojnásobek. Vym ené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Tomu, kdo nesplní ve lh t stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost
nepen žité povahy, m že správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona .
337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis .
3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecn
závaznou vyhláškou, lze dlužné ástky vym it nebo dom it do t í let od konce
kalendá ního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4) Byl-li p ed uplynutím této lh ty u in n úkon sm ující k vym ení nebo dom ení
poplatku, b ží t íletá lh ta znovu od konce roku, v n mž byl poplatník o tomto úkonu
písemn uv dom n. Vym it a dom it poplatek lze nejpozd ji do 10 let od konce
kalendá ního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
l. 36
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecn závazná vyhláška . 2/98 o místních poplatcích
30.12.1998.
l. 37
Ú innost

ze dne

Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dne 1.12.2003.
...............................
místostarosta

............................
starosta
Razítko obce (m sta)

Vyv šeno:

(kulaté)
Sejmuto:

