OBEC OLBRAMOV|CE
Zastupitelstvo obce Olbramovice
obecně závazná vyhláška obce olbramovice
č.112021,
o místnímpoplatku z pobytu
Zastupitelstvo obce olbramovice se na
svém zasedání dne 15.4.2021 usnesením
Č,31212021 usneslo vYdat na základě
14
zákona
č. 565/199o Sb., o místních poplatcích, ve
§
znění PozdějŠÍchPředPisŮ (dále jen
,,zákon o místních poplatcích"), a v souladu s 1O písm.
§
d)

a § 84 odst, 2

PÍsm, h) zákona Ó. 128I2OOO Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecn ě závaznou
vyhlášku (dále 1en ,,tato vyhláška''):

čl. t
úvodníustanovení
(1)

obec olbramovice touto vyhláškou zavádí místnípoplatek

z

pobytu (dále jen

,,poplatek").
(2)

Správcem poplatku je obecní úřad Olbramovice1

čl. z

Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1)

Předmětem PoPlatku je ÚPlatný pobyt trvajícínejvýše 60 po sobě jdoucích
kalendářních
dnŮ u jednotlivého Poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku
není pobyt, při kterém je
na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém
zařízení
PoskYtovatele lŮŽkové PéČe,pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle
zákona upravujícíhoveřelné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.2

(2)

PoPlatníkem PoPlatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen
,,poplatník,,),3

(3)

plátcem poplatku

je

poskytovatel úplatnéhopobytu (dále jen ,,plátce''), plátce je

povinen vybrat poplatek od poplatníka.a

1

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 3a zákona o místníchpoplatcích
3
5 3 zákona o místníchpoplatcích
a
5 3f zákona o místníchpoplatcích
2

čl. s

(1)
(2)

Ohlašovací povinnost
plátce je povinen podat
správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení
činnosti spočívající
v poskytování Úplatného pobytu. ukončenítéto činnosti plátce
ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů.
V ohlášení plátce uvedes

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmenínebo
název, obecný identifikátor, by|-li
místo
Přidělen,
PobYtu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro

doruČovánÍ;Právnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejím
jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,

b)
c)
(3)

(4)

ČÍslavŠechsvých ÚČtŮ u poskytovatelů platebních služeb,
včetně poskytovatelů
těchto sluŽeb v zahraniČÍ,uŽÍvaných v souvislosti s podnikatelskou
činností,
v PříPadě, Že Předmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činnostíplátce,
dalŠÍÚdaje rozhodné Pro stanovení poplatku, zejména
místa a zařizení, případně
téžobdobí roku, v nichž poskytuje pobyt.

Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenského
státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
švýcarské
konfederace, uvede kromě údajůpožadovaných v odstavci 2
adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.6
Dojde-li ke změně ÚdajŮ uvedených v ohlášení, je plátce povinen
tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7

(5)

Povinnost ohlásit Údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na
údaj, který
mŮŽe sPrávce PoPlatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků
nebo evidencí, do
nichŽ má zřízen automatizovaný přístup, Okruh těchto údajůzveřejní
správce poplatku
na své úřední desce,8

čt. +
Evidenčnípovinnostg

(1)

Plátce je Povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenčníknihu za každé
zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenčníknihy zapisuje údaje
týkajícíse fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

(2)

Údaji podle odstavce

5

a)

,l4a

1

jsou

den počátku a den konce pobytu,

odst. 2 zákona o mistních poplatcích
§
!7 § t+a odst. 3 zákona o místnich poplatcich
§ 14a odst. 4 zákona o místnich poplatcich
8
5 14a odst. 5 zákona o místníchpoplatcich
9 39 zákona o mistních poplatcích
§

b)

jméno, PoPříPadě jména, příjmenía
adresa místa přihlášení nebo obdobného
místa v zahraničí,

c)
d)

datum narození,

čísloa druh průkazu totožnosti, kterým můžebýt
1. občanský průkaz,
2. cestovní doklad,
3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
4, pobytová karta rodinného příslušníkaobčana Evropské unie,
5, průkaz o povolení k pobytu,
6, průkaz o povolení k pobytu pro cizince,

7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9, průkaz žadatele o poskytnutí dočasnéochrany, a

e)

výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

(3)

ZáPisY do evidenČníknihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně,
srozumitelně, zPŮsobem zaruČujícímtrvalost zápisů a musí být uspořádány postupně
z časovéhohlediska.

(4)

Plátce

je

Povinen uchovávat evidenčníknihu po dobu 6 let ode dne provedení

posledního zápisu.
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Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt
ÚČastníkŮm této akce, můžeplnit evidenčnípovinnost ve zjednodušeném rozsahu,
pokud

a)
b)
(2)

dŮvodně Předpokládá, Že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům
této akce, a
oznámí zámér plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60
dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.

Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodnípředpokládaný počet účastníků
akce, kteným bude poskytnut Úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci
alespoň údaje o
dni počátku a dni konce konání této akce,
názvu a druhu této akce, a
jednotlivých zařízeníchnebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.

a)
b)
c)

(3)

SPrávce PoPlatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve
zjednoduŠeném rozsahu, nelze-|i 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).

l0

5 3h zákona o mistnich poplatcích

(4)

Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenčníknize vedou
pouze

a)
b)

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

souhrnné údaje o počtu úóastníků,kterým by| poskytnut pobyt,

ao

výši

vybraného poplatku v členěnípodle
1. dne poskytnutí pobytu,

2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3, důvodu osvobození.

čl. s
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí25,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho
počátku.

čl. z
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího
čtvrdletí.

čl. a
Osvobození a úlevy
Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně

(1)

o

místních

poplatcích,11

čl. g
Navýšenípoplatku

(1)
(2)

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.12

Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můžesprávce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšeníjepříslušenstvímpoplatku sledujícímjeho osud.13

"12 § 3b
13

§

§

1,1

1,1

zákona o mistních poplatcích
odst. 2zákona o místnich poplatcích
odst. 3 zákona o místnich poplatcích

čl. to
přechodné ustanoveni
Osoba, která je Plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný
PobYt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnostitéto vyhlášky,

je Povinna splnit ohlaŠovacípovinnost podle čl. 3 této vyhlášky do 15 dnů ode dne
nabytíjejíúčinnosti.

čl. tt
zrušovací ustanoveni
ZruŠujese obecně závazná vyhláška č. 1t2O19 o místnímpoplatku z pobytu ze dne
1212.2019.

él.,lz
Účinnost
Tato vyhláška nabývá 15 dnem o dne vyhlášení,

<.------\

obec ollrramovice
František zoul
místostarosta

Olbrarnovicc l58

259 01 Votice /.\
Ič:00?32tll6 \1)

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.4,2021
Sejmuto z úřední desky dne,.3.5.2021

lvan Novák
starosta

