Vyhláška obce Jetřichov č. 1/2006
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Jetřichov se na zasedání dne 29.6.2006 usneslo vydat podle Zákona 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. a) a § 84 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Oddíl 1 – Základní ustanovení
Čl. 1
1. Obec Jetřichov vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek ze vstupného,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek z ubytovací kapacity.
2. Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad v Jetřichově.

Oddíl 2 – Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Čl. 3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa (dále poplatník). Poplatníkem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v působnosti obce Jetřichov.
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Čl. 4
Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do
30 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo
započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník
povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona
o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození
musí poplatník správci poplatku prokázat
Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má
vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 30
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci
poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo,
rodné číslo nebo IČO.

Čl. 5
Sazba poplatku
Poplatek činí Kč 30,- za kalendářní rok za jednoho psa.

Čl. 6
Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen:
 držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením
 správce poplatku, rozpočtové a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je
správce poplatku
 Policie ČR a Městská policie, pokud psi mají příslušné osvědčení o výcviku
 ooba – držitel psa, chovaného k vědeckým účelům a zařízeních k tomu určených
 poplatek se dále neplatí ze psů, umístěných v útulcích k tomu určených a převzatých
z útulku po dobu na převzetí
Čl. 7
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 28.2. kalendářního roku. Pokud poplatková povinnost vznikne
během roku, platí se poplatek do 15. dne kalendářního měsíce, od kterého se má
poplatek platit.

Oddíl 3 – Poplatek ze vstupného
Čl. 8
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je vstupné na kulturní akce (diskotéky, plesy, taneční zábavy,
koncerty apod.), prodejní a sportovní akce a na akce obdobného charakteru.
Čl. 9
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.
Čl. 10
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen nejpozději do 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku
její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání a jménem
pořadatele předložit ke kontrole a označení.
2. Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické
osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou
osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů,
na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k
poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.
Čl. 11
Sazba poplatku
Sazba poplatku ze vstupného činí:
a) 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného z kulturních akcí komerčního
charakteru, např. tanečních zábav, estrád, pořadů spojených s tancem, koncertů,
prodejních akcí a akcí obdobného charakteru
b) paušální částkou Kč 100,- za akce pořádané místní dobrovolnou společenskou
organizací, či spolkem (nevztahuje se na akce pořádané polit.stranami)

Čl. 12
Osvobození
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
 akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a věřejně prospěšné účely
 akce, jejichž pořádatelem Obec Jetřichov nebo příspěvkové organizace jím zřízené
 divadelní a filmová představení
 sportovní akce pořádané zdejší TJ
Čl. 13
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dní ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.
Oddíl 4 – Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 14
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se
rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních,
prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užírání tohoto
prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Čl. 15
Veřejné prostranství
Za veřejné prostranství se považují náměstí, pozemní komunikace (silnice, chodníky,
místní komunikace a účelové komunikace), tržiště, parky, proluky, průchody a veřejná
zeleň přístupné každému bez omezení.
Čl. 16
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická. osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v čl. 15. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků,
odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může
uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Čl. 17
Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7
dnů před jeho započetím. V případě, že poplatník hodlá veřejné prostranství užívat po
dobu kratší 7 dnů, je povinen splnit oznamovací povinnost alespoň 3 dny předem.
Povolení k užívání pozemních komunikací způsobem uvedeným v čl. 14 upravuje zvláštní
zákona.
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o

právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, též čísla účtů
u bank, na nichž má soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl. 18
Sazby poplatku
1. Poplatek za umístění stánků, pultů a kiosku k prodejním účelům (vč. manipulačního
prostoru, skládek zboží) činí:
a) za trvalé umístění ročně za 1 m2
Kč 1.800,b) za krátkodobé používání na místě k tomuto účelu určených
(např.tržiště) na každý i započatý m2 a den
Kč 5,c) za krátkodobé používání místa mimo tržiště na každý
i započatý m2 a den
Kč 5,Za trvalé umístění těchto zařízení může být poplatek stanoven paušální částkou.
2. Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení
všeho druhu činí za i započatý m2 a den:
Kč 5,3. Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních
zařízení všeho druhu, vč skládky stavebního materiálu při
stavbě obytného domu činí za i započatý m2 a den :
Kč 5,4. Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů,
a jiných atrakcí činí :
a) na každý i započatý m2 a den
Kč 5,b) na každý i započatý m2 a rok
Kč 1.800,5. Za použití veřejného prostranství k umístění skládky
všeho druhu, které nebyly povoleny, činí na každý i započatý m2 a den
Kč 5,2
6. V ostatních případech činí sazba poplatku na každý i započatý m a den Kč 5,Čl. 19
Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného,
b) akce, jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené,
d) užívání podle čl. 14, kdy uživatelem je Obec Jetřichov nebo příspěvková organizace
jím zřízená.

Čl. 20
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v čl. 14 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a
veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
Čl. 21
Splatnost poplatku
Poplatek se platí v hotovosti a je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství.

Oddíl 5 – Poplatek z ubytovací kapacity
Čl. 22
Předmět poplatku
Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování
za úplatu.
Čl. 24
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která zařízení určené pro přechodné
ubytování vlastní, nebo právnické osoby, které mají k těmto zařízením právo
hospodaření.
Čl. 25
Poplatník
Poplatník je povinen písemně oznámit 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 IČO. 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.
Poplatník je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení
poplatku, zapsat jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště ubytovaného, druh a
číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu. Stránky ubytovacích knih musí být
průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až
do jeho konce.
Čl. 26
Sazba poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity činí :
a) při kapacitě do 10 lůžek
b) při kapacitě od 11 lůžek výše

Kč 100,- / rok,
Kč 200,- / rok.

Čl. 27
Osvobození
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodná ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování zaměstnanců fyzických a
právnických osob, která tato zařízení vlastní,
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických zařízeních,
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům,
e) ubytovací kapacita v zařízeních, které jsou ve vlastnictví obce Jetřichov.
Čl. 28
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Oddíl 6 – Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 29
Sankce a pokuty
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a včas nezaplacený poplatek může zvýšit až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím správce
povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení
§ 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve
kterém tato povinnost vznikla.
Čl. 30
Všeobecná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.2006.
Zároveň se ruší vyhláška ze dne 16.11.1994.

……………………..
Jaroslav Doležal
starosta

……………………
Stanislav Vacek
místostarosta

