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obecně závazná vyhIáška č.4l2o10,

o místním pop|atku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo obce 'Žaírec se na svém zasedání dne 13'12'2a10 usnesením č.7l2a1a
usneslo vydat na základě $ ,t4 odst. 2 zákona č. 565/1990 sb., o místních pop|atcích, ve
znění pozdějších předpisů a vsou|adu s s 10 písm' d) a $ 84 odst' 2 písm. h) zákona č'
128/2ooo sb., oobcích (obecni zťizení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyh|ášku (dá|e jen ,,vyhláška..): -ct. 1

Úvodní ustanovení
(1) obec Ždírec touto vyhláškou zavádí místní pop|atek z ubytovací kapacity (dá|e jen

,,poplatek").
(2) Ři=."ni o poplatcích vykonává obecní úřad (dá|e jen ,,správce poplatku..)'1

Čl. z
Předmět pop|atku a pop|atník

(1) Pop|atek z ubytovací kapacity se vybirá v obcích a městech v zailzenich určených

k přechodnému ubýování za úp|atu..
(2) Pópbtek p|atí ubýovate|, kteým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné

ubýování poskyt|a. 
Čl. s

oh|ašovací povinnost
(1) Pop|atník (ubytovatel) je povinen oh|ásit správci poplatku vznik své poplatkové

povinnosti do 15 dnů od zahájeni činnosti spočívající vposkytování přechodného
ubytování za úp|atu v zařizenich určených k přechodnému ubytování. Stejným
způsobem ohlásí ubytovate| správci pop|atku ukončení činnosti spoěívající
v poskýování přechodného ubytováníza úp|atu

{2) V oh|ášení poplatník (ubytovatel) uvede.
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný

identifikátor, by|.|i přidělen, místo pobýu nebo síd|o, místo podnikání, popřípadě
da|ší adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v pop|atkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů p|atebních sluŽeb, včetně poskytovate|ů
těchto s|uŽeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikate|skou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisís podnikate|skou činností pop|atníka'

c) da|ší údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti,
včetně skutečnosti zak|áda1icích nárok na úlevu nebo případné osvobození od
pop|atkové povinnosti'

(3) Pop|atník, kteý nemá síd|o nebo bydliště na území č|enského státu Evroqský unie,

;iného sm|uvníňo státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Suýcarské
konÍederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručováni.a

(4) Dojde.li ke změně údajů uvedených v oh|ášení, je pop|atník povinen tuto změnu
oznámit do .t5 dnů ode dne, kdy nasta|a."

(5) Ubytovate|je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trva|ého pobýu nebo mista trva|ého byd|iště
v zahraničí a čís|o oběanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které

' s ta odst. 3 zákona ě. 565/1990 sb., o místních pop|atcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
g místních pop|atcích..)

| 5 z oost. 1 zákona o místních pop|atcích
. g 14a odst' 1 zákona o místních poplatcích

] 5 t+a odst. 2 zákona o místních pop|atcích

" 5 14a odst. 3 zákona o místních pop|atcích



ubytování poskyt|' Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně
a srozumite|ně a musí být uspořádány postupně z časového h|ediska'6

Čl. +
Sazba poplatku

Sazba poplatku čini za každé vyuŽité lůŽko a den .' ,'.2,- Kč'

čt. s
Splatnost poplatku

Pop|atek je splatný čtvrt|etně do 15. dne následujícího po konci ka|endářního
čtvrtletí.

čl. s
osvobození

Pop|atku nepod|éhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních s|ouŽících pro přechodné ubytování studentů

a Žáků.
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo |ázeňských zařízeních, pokud nejsou

uŽívá na jako hote|ov á zařízení,
c) ubýovací kapacita v zařízeních slouŽících sociá|ním a charitativním úče|ům.

Čl. z
Nav'ýšení poplatku

(1) Nebudou.li poplatky zap|aceny pop|atníkem včas nebo ve správné rnýši, vyměří mu
obecní úřad pop|atek p|atebním výměrem.i

(2) Včas nezap|acené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můŽe obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zqýšení je příslušenstvím pop|atku.8

Čl. g
Zrušovací ustanovení

Ruší se Vyhláška ě' 1Í2004 o místních pop|atcích, ze dne 23.1.20a4.

Tato vyh|áška nabývá účinnosti dne 1.

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z Úřední desky dne:

/f // {r/r,

] s z oost' 3 druhá věta zákona o místních pop|atcích s odkazem na $ 3 odst

i $ 11 odst' 1zákona o místních pop|atcích
- $ í1 odst. 3 zákona o místních pop|atcích

ntišek Mizera
ístostarosta

4 zákona o místních pop|atcích


