MĚSTYS LlBLÍN

zastupitelstvo městyse Liblín

obecně závazná Vyhláška městyse Liblín č.3/20í9,
o místním poplatku z pobytu

zastup]te §tvo městyse Libín se na svérn zasedání dne 17. 12.2a19 usnesením
č. 111l202a usneslo Vydat na základě § 14 zákona č, 565/1990 sb, o místních poplatcich,
Ve zněni pozdějšíchpředpisú (dále jen ,,zákon o místních poplatcích"), a V sou adu s § 10
písm, d) a § 84 od§t, 2 písm, h) zákona č. 12Bl2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Ve znění
pozdějších předpisú tuto obecně záVaznou Vyhlášku (dá]e jen
Vyhláška"):
'tato

cl,

í

úvodni ustanovení
(1)

lv]ěstys Liblín iouto Vyhláškou zavádí místnípoplatek z pobytu (dále jen ,,poplatek"),

(2)

sp.áVcem poplatku je úřad městyse

r

čl,2
Předmět, poplatník a plátce poplatku
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvajíci nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je

(1)

na základě zákona omezována osobní svoboda,2

(2\

Poplatníkem poplatku je o§oba, která v obci není přihlášená (dále jen ,,poplatník"),3

(3)

P|átcem poplatku

je
po§kytovatel úplatnéhopobytu (dále jen
'plátce"), Plátce
povinen Vybrat poplatek od pop|atnika.4

'§ ]5odst
_

§
§

je

] zákona o mistn]ch pop atcích

3a zákona

o místnich poplaicich

3 zákona o misiních pop atcích
l§ 3í zákolra o mistních pop atc]ch

'

čl. 3
ohlašovaci povinnost
(1)

Plátce je povinen podat spláVci poplatku oh|ášení nejpozdě.]i do 30 dnú od zahájení
č nnosti spočíVající
V poskytování úplatného pobytu. Ukončeni této činnost plátce
ohlásí spráVci poplatku Ve lhúiě 30 dnů.

(2)

V ohlášení p]átce uvede5

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identiíikátor, byl]
přdě|en, rnísto pobytu nebo sídlo, sidlo podnikatele, popřípadě da]šíadresu pro
doručování;práVnická osoba uvede téžosoby, které jsou ]ejím jménem opráVnény
jednat V pop]atkových Věcech,

b)

c)
(3)

dalšíúdaje rozhodné pro stanoveni pop]atku zejména místa a zařizení, případně
téžobdobí roku, V nichž poskytuje pobyt

Plátce, který nemá sidlo nebo bydlišiě na územíčlenskóho státu Evropské unie, jiného
smluvního slátu Dohody o EVlopském hospodářském prostoru nebo ŠVýcarské
konfederace, uvede kromě údajůpožadovaných V odstavci 3 adresu svého zmocnence
V

(4)

čí§la Všech svých účtúU poskytovatelu piatebních služeb, Včetně poskytovatelú
těchto služeb v zahraničí,užíVanýchV souvi§]osti s podnikate]skou činnosti
v případě, že předměi poplatku §oUVisís podnikatelskou činnostíplátce,

tuzernsku pro doručování,6

Do]de-li ke změně údajúuvedených V ohlášení, je plátce povinen iuto změnu oznám t
do 30 dnú ode dne, kdy nasta|a

(5)

/

Povinnost ohlásit údaj pode odst 2 nebo jeho změnu se nevžtahuje na údaj, který
múžesprávce poplatku autornatizovaným zpúsobem zjist t z rejstříkú nebo eV dencí, do
nichž má zřizen automatzovaný přístup, okruh těchto údajůzveřejní spráVce poplatku
na své Úřednídesce

3

čl. 4
Evidenčnípovinnost9
(1)

Plátce je povinen Vést v listinné nebo elektronické podobě evidenčni knihu za každé
zařizeni nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt, Do evidenčníknihy zapisuje údaje
týkajici se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt,

(2)

Údaji podle odstavce 1 jsou
den počátku a den konce pobytu,

5

a)

mislnich poplatcich
mislnich poplalcich
mistnich poplalcich
místnich poplatcich
§ 39 zákona o mishich poplalcich

§ 14a odst. 2
§ 14a odst. 3
§ 14a odst. 4
'§ 14a odsi, 5

6

'

zákona o
zákona o
žákona o
zákona o

2

b)
c)
d)

e)
(3)

jméno, popřípadě jména, přijmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného
místa v zahraničí,
datum narození,
čísloa druh průkazu totožnosti, kteďm můžebýt
1, občanský průkaz,
2, cestovnídoklad,
3, potvzenío přechodném pobytu na území,
4, pobytová kaňa rodinného příslUšníkaobčana Evropské unie,
5. průkaz o povoleník pobytu,
6, průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7, průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8, průkaz žadatele o uděleni mezinárodni ochrany, nebo
9, průkaz žadatele o poskytnutí dočasnéochrany, a
Výše vybraného poplatku, nebo důVod osvobození od poplatku,

Zápisy do evidenční knihy musí být Vedeny spráVně, úplně, průkazně, přehledně,
srozumitelně, způsobem zaručujícímtrvalost zápisů a musi blit uspořádány postupně
z časovéhohlediska,

(4)

Plátce

je povinen

posledniho zápisu,

(1)

UchováVat evidenčníknihu po dobu

6let ode dne

provedení

č1.5
Evidenčnípovinnost ve zjednodušenémrozsahu5
Plátce, kter,ý jako pořadatel kulturní nebo spoňovní akce poskytuje úplatný pobyt
úča§tníkůmtéto akce, můžeplnit evidenčnípovinnost Ve zjednodušeném rozsahu,
pokUd

a)
b)
(2)

důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1ooo účastníkům
této akce, a
oznámízáměr plnit evidenčnípovinnost Ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60
dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu spráVci poplatku,

Plátce v oznámeni podle odstavce 1 písm. b) odúVodní předpokládaný počet účastníků
akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo §portovni akci
alespoň údaje o
dni počátku a dni konce konánítéto akce,
názvu a druhu této akce, a
jednotlivých zařízeních nebo místech, ve ktenich se bude pobyt poskytovat_

a)
b)
c)

(3)

(4)

SpráVce poplatku rozhodnutim zakáže plátai oznámené plnění evidenčni povinnosti ve
zjednodušeném rozsahU, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1,
o zákazu plnění evidenčnípovinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne spráVce
poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b),
Při plněníevidenčnípovinnostiVe zjednodušeném rozsahu se v evidenčníknize vedou
pouze

a)
b)

údaje podle odstavce 2 písm, a) až c) a

souhrnné údaje o počtu účastníků,kteným byl poskytnut pobyt,
Vybraného poplatku v členěnípodle
1. dne poskytnuti pobytu,

ao

Výšj

2. zařízení nebo mista, Ve ktenich byl pobyt poskytnut, a
3, důVodu osvobození,

č1.6
sazba poplatku
sazba poplatku činí20,00 Kě za každý zapoěatý den pobytu,

s výjimkou dne jeho

počátkU,

čl. z
splatnost poplatku
P|átce odvede vybraný poplatek spráVci poplatku nejpozději do 15 dne následujícího
pololetí.

čl. e
osvobození

(,1) od

a)

poplatku z pobytu je osvobozena osoba1o
nevidomá, osoba, která je pouažována za záVislou na pomocijiné fyzické osoby

podle zákona upravujícíhosociální služby, osoba, která je držitelem průkazu

zTPlP,

b)
c)

a její průVodce,

mladší 18let,
hospitalizovaná na územíobce Ve zdravotnjckém zařízení poskytovatele lůžkové
péčes výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebnérehabilitačnípéče
1. hlazená )ako příspěvková lázeňská léčebněrehabilitační péčepod|e zákona
Upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
2, nehrazená z Veřejného zdfavotniho pojištění,

d)
e)
0

pečujícío děti na zotavovaci akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona
upravujícíhoochranu veřejného zdravi konaných na územíobce nebo
VykonáVajicí na územíobce sezónní prácil] pro práVnickou nebo podnikající
fyzickou osobu nebo
pobývajícína územíobce

'o § 3b oost, lzakona o m stnlch oooatcich
l
§ 3b o.|st, 3 zě[ona o rn slnlch poplalc ch

1

Ve škoském zařízeni plo Výkon ústavnínebo ochranné Výchovy anebo
ško]ském zařízení pro preventivně Výchovnou péčianebo V zařízení plo děti
1,

Vyžadujícíokamžjtou pomoc,
2, V zařízení poskytujicím ubyloVání podle zákona upraVu]ícíhosoc]ální služby,
3. v zařlzení sloužícímk pornoci lidem V ohroženínebo nouzi ptovozovanem
Veřejně pro§pěšným poplatníkem daně z příjmúpráVnických osob, nebo
4, za účelernVýkonu záchranných nebo likvidačníchprací podle zákona
o i.teg.ovaném zach.anném systému
(2)

z

pobytu je osvobozen příslušníkbezpečnostníhosboru, voják
V čnnéslužbě, státni zaměstnanec nebo zamě§tnanec Českérepubliky pobýVající
na územíobce ý zařízení ve Vlastn ctví Českérepubliky nebo tóto obce V souv]slosti

od

pop|atku

s plněním §lužebních nebo pracovních úkolůr2

č1.9
Navýšenípop|atku
(1)

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem Včas nebo Ve správné Výši, Vyměří mu spravce
pop]atku poplatek platebním Výrněrem k přímé úhradě,]3

(2)

Vča§ neodvedené poplatky nebo óálit těchto poplatkú můžespráVce poplatku zvýšílaž
na trojnásobek; toto zvýšeníjepříslušenstvímpoplatku s edujicím jeho osud,ra

čl. ío
přechodné ustanovení
o§oba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této Vyh ášky a poskytovala úplatný
pobyi nebo přechodné ubytováni ža úplatu přede dnem nabytí úóinnosti této Vyhlášky,
je povinna splnit ohašovací pov nnost podle Ól, 3 teto Vyhlášky do 30 dnů ode dne
nabytíjejíúčinno§ti,

čl. í1
zrušovaci ustanovení
Zrušuje se obecně záVazná Vyhláška č, 5/2012 o mistním poplatku za rekreačnípobyt,
ze dne 9, 5. 2012 a obecně závazná vyhláška č, 3/2014 o místnímpoplatku
z -bytovaci kapacity ze dne 11,3 20'I4,

'§ lo

oost,

z

2ě[ona o m slnlch poplalclch

'§ l] odst 2 zakona o ínllin ch popátClch
'§ ]] odsl 3 zalona o mlstnlch poplétclch

5

čl,,tz

(lěinnost
Tato Vyhláška nabýVá účinnostidnern 1. 1 2020,

rnístostarostka

/Y ZZ Z<l/?
/;)z2
sejmuto z úřednídesky dne: -/ r'

Vyvěšeno na úřednídesce dne:

Vyvěšeno na elektronické úřednídesce dne:
sejmuto z e|ektronické úředni desky

./r-

/r. 7<',l2

dne: -/ .r' z

O z,<-)

6

