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obec Hartvíkovice
Obecn é závaznávyhláška č. 5 / 20 19
o místnímpoplatku z pobytu

ZastupitelsWo obce Harťvíkovice se na svém zasedání dne L4. LL.20L9 usneslo vydat na
základé L4 zákona č.565/I99a Sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozděiších
p edpisri [dále jen ,,zákon o místníchpoplatcích"), a v souladu s 10 písm. d]
a 84 odst. 2 písm. hJ zákona č. L2B/20aa Sb,, o obcích fobecní z ízení),v znění
pozdějšíchp edpis , tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,tato vyhláška"):

Článek r
úvodníustanovení
(1]

Obec HarWíkovice touto vyhláškou zavádí místnípoplatek

(2)

,,poplatek").
Správcem poplatku je obecní ri ad Hartvíkovice

P
t1]
(2)

t3]

z pobytu fdále

jen

Článek z
edmět, poplatník a plátce poplatku

je

platnli pobyt trvajícínejqiše 60 po sobě jdoucích
kalendá ních dnri u jednotlivého poskytovatele pobytu. P edmětem poplatku není
pobyt, p i kterém je nazákladě zákona omezována osobní svoboda.l
Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není p ihlášená [dále jen ,,poplatník'3,z
Plátcem poplatku ie posllytovatel riplatného pobytu [dále jen ,,plátce"J. Plátce je
povinen lybrat poplatek od poplatníka.3
P edmětem poplatku

článek 3
Ohlašovací povinnost

tl]
{2)

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnri odzaltáiení
činnosti spočívajícív pos}qytování riplatného pobytu. Ukončenítéto činnosti plátce
ohlásí správci poplatku ve lhritě 15 dn .
V ohlášení plátce uvedea
jméno, pop ípadě jména, a p íjmenínebo název, obecn; identifikátor, byl-li
p idělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, pop ípadě dalšíadresu
pro doručování; právnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkor4ich věcech,
poskytovatelri platebních služeb, včetně
číslavšech sq ch

a)

b]

ričt u

poskytovatel těchto služeb v zahraničí,užívanlichv souvislosti s
podnikatelskou činností,v p ípadě, že p edmět poplatku souvisí s
podnikatelskou činnostíplátce,

c) dalšídaje

t3]

rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zatízení,
p ípadn é téžobdobí roku, v nichž poslqytuje pobyt
Plátce, kteq nemá sídlo nebo bydliště na ťtzemíčlenskéhostátu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodá ském prostoru nebo

1 3a zákona o místních poplatcích
2 3 zákona o místních poplatcích
i 3f zákona o místních poplatcích
4 14a odst 2 zákona o místních poplatcích

t4)
t5)

Šq.icarskékonfederace, uvede kromě ridaj požadovan ch v odstavci 3 adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.s
Dojde-li ke změně daj uveden;ich v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnri ode dne, kdy nastala.6
Povinnost ohlásit ridaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na ridaje
zve ejněné pro ť5rto tičely správcem poplatku na ední desce.

článek +
Evidenčnípovinnost7

(1]
t2)

t3]
t4]

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenčníknihu zakaždé
zaiízenínebo místo, kde poslrytuje ťrplatnl pobyt. Do evidenčníknihy zapisuje
ťrdaje tlíkajícíse Slzické osoby, které poslqytuje platnli pobyt.
ÚOali podle odst. 1- jsou
a) den počátku a den konce pobytu,
b] jméno, pop ípadě jména, p íjmenía adresa místa p ihlášení nebo obdobného
místa v zahraničí,
c) datum narození,
d] čísloa druh prrikazu totožnosti, kterym m že blít
1-. občansk pr kaz,
2. cestovní doklad,
3. potvrzení o p echodném pobytu na ťtzemí,
4. pobytová karta rodinného p íslušníkaobčana Evropské unie,
5. prrikaz a povolení k pobytu,
6. prťrkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7. prtikaz a povolení k trvalému pobytu,
B. pr kazžadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9. prrikazžadatele o poskytnutí dočasnéochrany, a
e) v še vybraného poplatku, nebo d vod osvobození od poplatku.
Zápisy do evidenčníknihy musí blit vedeny správně, ťrplně, prrikazně, p ehledně,
srozumitelně, zp sobem zaručujícímtrvalost zápisri a musí brit uspo ádány
postupně z časovéhohlediska.
Plátce je povinen uchovávat evidenčníknihu po dobu 6 let ode dne provedení
posledního zápisu.

Óánek 5
Evidenčnípovinnost ve ziednodušenémrozsahus

(1)

Plátce, kteq jako po adatel kulturní nebo sportovní akce poslrytuje riplatn pobyt
ričastníkrimtéto akce, m že plnit evidenčnípovinnost ve zjednodušeném rozsahu,
pokud
d vodně p edpokládá, že pos}<ytne pobyt nejméně 1000 ričastníkm této
akce, a
oznámí zámér plnit evidenčnípovinnost ve zjednodušenémrozsahu nejméně
60 dn p ede dnem zaháiení pos\ytování pobytu správci poplatku.
Plátce v aznámení podle odst. 1písm. bJ od vodní p edpokládany počet ričastník
akce, kteq m bude poskytnut platn poby! a uvede o kulturní nebo sportovní akci
alespoň daje o
dni počátku a dni konce konání této akce,
názvu a druhu této akce, a
jednotliv ch za ízeníchnebo místech, ve kter}ch se bude pobyt pos}qytovat.

a)

b)

{2)

a)
b)
cJ

5
0

14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

z

39 zákona o místních poplatcích

t3]

Správce poplatku rozhodnutím zakáže ptátci oznámené plnění evidenčnípovinnosti
ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li p edpokládat splnění podmínek podle
odstavce L. O zákazu plnění evidenčnípovinnosti ve zjednodušeném rozsahu
rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dn ode dne oznámení podle
odstavce 1 písm. bJ.
(4) P i plnění evidenčnípovinnosti ve ziednodušeném rozsahu se v evidenčníknize
vedou pouze
aJ tidaje podle odst. 2 písm. aJ až cJ a

b] souhrnné daje o počtu častník, kter

m byl poskytnut pobyt, a o qfši
vybraného poplatku v členěnípodle
]". dne poskytnutí pobytu,
Z. zatízenínebo místa, ve kterlfch byl pobyt poskytnut, a
3. dťrvodu osvobození.
Článek o
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí21,Kčzakaždy započaty den pobytu, s qfjimkou dne jeho počátku.

Článek 7
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybranlf poplatek správci poplatku nejpozději do 30. dne posledního
měsíce daného pololetí.
čtánek g

osvobození

tl]

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba8

a)

nevidomá, osoba, která je považována za závíslou na pomoci jiné fyzické
osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem
pr kazu ZTP/P, a její pr vodce,
mladší ]_B let,
hospitalizavaná na ťrzemíobce ve zdravotnickém zatízení poskytovatele
l žkovépéčes r4fjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně
rehabilitační péče
1. hrazená jako p íspěvková lázeňská léčebněrehabilitační péčepodle
zákona upravujícího ve ejné zdravotní pojištění,nebo
2. nehrazená z ve ejného zdravotního pojištění,
pečujícío děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle
zákana upravujícího ochranu ve ejného zdraví konanlfch na zemí obce nebo
vykonávající na zemí obce sezónní práci9 pro právnickou nebo podnikající
lzickou osobu nebo
poblirvajícína ťlzemíobce
]-. ve školskémza ízenípro qikon ťtstavnínebo ochranné qfchovy anebo
školském za ízenípro preventivně q chovnou péčianebo v zatízenípro děti
vyžadujícíokamžitou p omo c,
2. v za ízeníposkytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální
služby,
3. v za ízenísloužícímk pomoci lidem v ohroženínebo nouzi provozovaném
ve ejně prospěšnym poplatníkem daně z p íjmťrprávnick ch osob, nebo
4. za ričelem qiíkonu zácbrann ch nebo likvidačníchprací podle zákona
o integrovaném záchranném systému.

b]
cJ

d]
eJ
0

a
s

3b odst.

1

zákona o místních poplatcích

3b odst. 3 zákona o místních poplatcích

(2) Od poplatku z

je

osvobozen p íslušníkbezpečnostního sboru, voják
v činnéslužbě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec Českérepublilqy pob vající
na rizemí obce v za ízeníve vlastnicWí Českérepubliky nebo této obce v souvislosti
s plněním služebníchnebo pracovních kolri.10

pobytu

Čtánek g
Naq šenípoplatku

tl]
(2)

Nebudou-li poplatlqy odvedeny plátcem včas nebo ve správné qiši, vymě í mu
správce poplatku poplatek platebním q měrem k p íméhradě.11
Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatkti m že správce poplatku
zvyšítaž na trojnásobek; toto zq šeníje p íslušenstvímpoplatku sledujícímjeho
osud.12

Článek to
p echodné ustanovení
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášlqy a poskytovala platnli
pobyt nebo p echodné ubytování za riplatu p ede dnem nabytí činnosti této vyhlášky,
je povinna splnit ohlašovací povinnost podle článku 3 této vyhlášky do 1_5 dn ode dne
nabytí její činnosti.

článek 11
zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecné závaznávyttláška č.4/201,4 ze dne 15. L2.2014 o místnímpoplatku
z ubytovací kapacity a obecně závazná vyhláška č. 5 /2OL4 ze dne 15. 1"2. 201,4 o místním
poplatkvza lázeňsk/ a rekreačnípobyt.

Článek 12
Účinnost
Tato vyhláška nab;.fi,lá činnosti dnem 1.

],.

2020.

oBEc HARTVíxovlce

s9

67576 HARTVíKoVIoE
lČo: 00289337

Bc. Michaela Požáravá
místostarostka obce

Vyvěšeno na ri ední desce dne: 1-B. 1L.20L9
Sejmuto z ri ední deslry dne: 3t. L2.201,9

to
tt
tz

3b odst. 2 zákona o místních poplatcích
11" odst. 2 zákona o místních poplatcích
11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Mgr.Vítězslav Rous
starosta obce

