1/2008
OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE LIBLIN
o místních poplatcích
upravená dodatkem č. 1/2011
V,

TV

,

,

Zastupitelstvo obce Liblín se na svém zasedání dne 25. 6. 2008 usneslo vydat, dle ustanovení
§14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon") a v souladu s ustanovením § 1O, písmo d) a §84, odst. 2, písmo i), zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen" vyhlášku").

Oddíl I.
Základní ustanovení
Článek 1
1) Obec Liblín vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek za rekreační pobyt,
d) poplatek z ubytovací kapacity,
e) poplatek za provoz systému shromažďování,
a odstraňování komunálních odpadů.
2) Výkon správy těchto poplatků
poplatku").

provádí

Obecní

sběru, přepravy,
úřad v Liblíně

třídění, využívání
(dále jen "správce

Oddíl II.
Poplatek ze psů
Článek 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají všichni psi starší tří měsíců.
Článek 3
Poplatník
Poplatníkem poplatku ze psů je držitel psa. Držitelem se rozumí fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Liblín.
Článek 4
Oznamovací povinnost
1) Poplatní je povinen oznámit správci poplatku do 30 dnů nabytí psa do vlastnictví. Po
dovršení stáří tří měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit
podle článku 8 této vyhlášky.
2) Povinnost oznámit nabytí psa do držení má i občan, jehož pes je od poplatku dle zákona
nebo v souladu s touto vyhláškou osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci
poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na
výši poplatku či osvobození ve lhůtě 15 dnů od jejího vzniku.

4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno,
příjmení 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 jej í podnikatelské
činnosti.
Článek 5
Sazby poplatku
Poplatek za psa činí ročně:
a) za prvního psa
b) za každého dalšího psa

100,- Kč
15O,- Kč

Článek 6
Osvobození od poplatku
1) Poplatek ze psů se neplatí, je-Ii držitelem osoba:
a) nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu I,
b) provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob z písmene a),
c) provozující útulek zřízený obcí pro ztracené a opuštěné psy,
d) které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis''.
2) Na základě písemného doporučení Českého kynologického svazu se poplatek ze psů
držených členy organizace může snížit až o 50%.
3) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 15. ledna příslušného roku prokázat, že
důvod osvobození či snížení poplatku trvá.
4) Osvobození od poplatku nebo jeho snížení zaniká, zanikne-li důvod, pro který bylo
snížení nebo osvobození povoleno.
Článek 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek se platí za každý započatý kalendářní měsíc, kdy vznikla poplatková
povinnost nabytím psa, dovršením 3. měsíce stáří psa, a to za jednotlivé kalendářní
měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.
2) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník oznámit správci
poplatku do 15 dnů od jejího zániku.
Článek 8
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku po 31.3., je poplatek
splatný do 15. dne prvého měsíce, za něž má být poplatek placen.
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§ 86 zákona Č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
zákon Č. 449/2001 Sb., O myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 9
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštním způsobem, kterým se rozumí
umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje, umístění skládek, provádění výkopových
prací, umístění stavebního nebo reklamního zařízení.
Článek 10
Veřejné prostranství
Za veřejné prostranství se považují náměstí obce a pozemní komunikace (silnice, místní
komunikace a veřejné účelové komunikace).
Článek 11
Poplatník
1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba', která užívá veřejné prostranství
způsobem, který je předmětem poplatku.
2) 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.
Článek 12
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně
30 kalendářních dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na
dobu kratší než 1 den je nutno splnit tuto povinnost před vlastním započetím
zvláštního užívání veřejného prostranství, nejpozději však v den vzniku poplatkové
povinnosti.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno,
příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jdeli 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.
Článek 13
Sazby poplatku
Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:
a) za provádění výkopových prací
2,- Kč
b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje
25,- Kč
c) za umístění stavebního zařízení
2,- Kč
d) za umístění skládek
3,- Kč
e) za umístění reklamního zařízení
3,- Kč
Článek 14
Osvobození
Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely.
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Článek 15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v čl. 9, až do dne, kdy toto užívání skončilo a zařízení bylo odstraněno.
Článek 16
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1 den okamžitě se započetím
užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství na dobu delší než 1 den do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí o vyměření poplatku.

Oddíl IV.
Poplatek za rekreační pobyt
Článek 17
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu na územním obvodu obce Liblín za účelem
rekreace.
Článek 18
Poplatník
Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu na územním obvodu obce Liblín a
jeho místních částech pobývá za účelem rekreace.
Článek 19
Plátce
Poplatek za 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.
Článek 20
Oznamovací povínnost
1) Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (ubytování) ve lhůtě do 15 dnů
ode dne nabytí právní moci povolení této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode
dne faktického zahájení činnosti.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno,
příjmení 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.
3) 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. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční

kniha ubytovatele se uschovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování
osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem",
Článek 22
Sazby poplatku
Poplatek za rekreační pobyt činí 10,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento
dnem příchodu.
Článek 23
Osvobození
Poplatku za rekreační pobyt nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné nebo osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu,
b) osoby mladší 18 let a osoby starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti
(výchovné).
Článek 24
Splatnost poplatku
1) Poplatek za rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu.
2) Ubytovatel, který poplatek vybírá, předá správci poplatku přiznání k poplatku a
provede jeho odvod na účet správce poplatku čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů po
uplynutí čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

Oddíl v.
Poplatek z ubytovací kapacity
Článek 25
Předmět poplatku
Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytováni".
Článek 26
Poplatník
Poplatníkem je ubytovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která přechodně ubytování
poskytla.
Článek 27
Oznamovací povinnost
4) Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve
lhůtě 15 dnů ode dne nabytí právní moci povolení této činnosti, v ostatních případech
do 15 dnů ode dne faktického zahájení činnosti.
5) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno,
příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jdeli 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.
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Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
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6) Poplatník je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly
placení poplatku, zapsat jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště
ubytovaného, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro
stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích knih musí být průběžně očíslovány a
musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce.
Článek 28
Sazba poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity činí za každé využité lůžko a den v období:
a) od l. l. do 31. 3. a od l. 10. do 31. 12.
2,- Kč
b) od l. 4. do 30. 9.
4,- Kč
Článek 29
Osvobození
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací kapacita:
a) v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických nebo právnických osob",
které tato zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
c) ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová
zařízení,
d) v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
Článek 30
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí příslušného
kalendářního roku.

Oddíl VI.
Poplatek za provoz systému shromažd'ování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Článek 31
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
1) Poplatek platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba;
má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
2) Poplatek se platí obci na jejímž území se nachází stavba určená nebo sloužící
k individuální rekreaci.
Článek 32
Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka až 250,- Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok,
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b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu až 250,- Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a
kalendářní rok.
Sazba určena 300,- Kč za nemovitost.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo
slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném
kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav na konci měsíce.

Oddíl VII.
Ustanovení společná a závěrečná
Článek 33
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může správce daně zvýšit až na trojnásobek.
Článek 34
1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoj i poplatkovou povinnost určenou touto
vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku,
ve kterém poplatková povinnost vznik1a8.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto
úkonu písemně vyrozuměn.
3) Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
Článek 35
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Článek 34
Od místních poplatků je osvobozena obec Liblín.
Článek 34
Porušení této vyhlášky lze postihnout podle zvláštních právních předpisů.
Článek 34
Sankce
Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.
Článek 34
Zrušující ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Č. 3/2004 ze dne 9.6.2004.
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Článek 38
Účinnost vyhlášky
Tento dodatek č. 1/2011 obecně závazné vyhlášky 1/2008 ze dne 15.7.2008
dnem 25. 1. 2011.

Ester Laláková, DiS.
starostka

nabývá účinnosti

Ing. Miloslav Kroc
místo starosta

