OBEC DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
o místních poplatcích
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Zastupitelstvo obce Dobrá Voda u Českých Budějovic se na svém zasedání dne 22.
prosince 2011 usnesením č. 6 / 6 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST I.
Základní ustanovení
Čl. 1
(1)

Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen
„poplatky“):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek z ubytovací kapacity,
d) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
e) poplatek za provozovaný výherní hrací stroj,
f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů,

(2)

Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Na řízení o poplatcích
se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

◦

ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)
(2)

Poplatek ze psů platí držitel psa.. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na území obce Dobrá Voda u Českých Budějovic.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)

(2)

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal
držitelem psa staršího tří měsíců.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu
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(3)

i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek
od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např.
úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní
měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne , kdy pes
dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců“. Stejným způsobem je povinen oznámit
také zánik své poplatkové povinnosti.
2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Čl. 5
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
400 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
400 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
200 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 300
Kč.

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)
(2)
(3)

(4)

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla (nejpozději do
konce příslušného kalendářního roku).
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá
nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož
držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do
15 dnů.
zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit písemně.
(čestné prohlášení, doklad od veterináře apod.) Zjištěný přeplatek se na žádost poplatníka vrátí, činí-li
více než 50 Kč.

Čl. 7
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen
1. držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
3. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
4. osoba, která je členem lesní, myslivecké nebo rybářské stráže
5. osoba, která se psem vykonala myslivecké zkoušky a pes je sdružením využíván k výkonu práva myslivosti
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Osvobozením se rozumí úplné vyjmutí z poplatkové povinnosti.

ČÁST III
Poplatek za užívání veřejného prostranství.
Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník
(1)

(2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb, pro umístění stavebních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné
prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Čl. 9
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
p.č. 2511/2, 2512/1, 2512/2, 2519/3, 2543/2, 2827/7, 2830, 2832/1, 2931/2, 2977/1, 3015/1, 3019/1, 3049/3,
3049/9, 3050, 3075, 3077, 3147/1, 3219, 3226, 3230, 3258, 3271, 3272, 3273, 3275, 3283/3, 3288/1, 3289/2,
3290, 3296/1, 3300/1, 3338, 3365, 3404/3, 3462/2, 3471/2, 3472/1, 3472/4, 3497/5, 3500/1, 3683/6, 3683/7.

Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky
skončilo.

Čl. 11

Ohlašovací povinnost
•

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství
předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného
prostranství po dobu kratší než 3 dny je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je
poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

•

Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených
v odst. 1 nejpozději do 3 dnů.

Čl. 12
Sazba poplatku

4

1.Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

za umístění skládek stavebního materiálu ...........................................................................10 Kč
• za odložení vraku vozidla.....................................................................................................10 Kč
•

2. Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
• za překop komunikace.......................................................................................................500Kč
• za vyhrazení trvalého parkovacího místa...................................................................500 Kč/rok
• za umístění zařízení lunaparků o velikonoční pouti..................................................280.000 Kč
• zprostředkovateli za umístění stánků pro poskytování prodeje při velikonoční pouti..50.000 Kč

Čl. 13
Splatnost poplatku
1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 1 je splatný:
•
při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství,
•
při užívání veřejného prostranství po dobu 4 dnů nebo delší nejpozději do 10 dnů od zahájení užívání
veřejného prostranství.
2. Poplatek za umístění atrakcí na velikonoční pouti je splatný dle platné smlouvy. Připadne-li lhůta splatnosti
na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit,
nejblíže následující pracovní den.

Čl. 14
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné
účely.

ČÁST IV
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Čl. 15
Předmět poplatku a poplatník
1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování
za úplatu. (§ 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích)
2. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. (§ 7
odst. 3 zákona o místních poplatcích)

5

Čl. 16
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem
ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování
za úplatu.
2. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování,
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 a musí být uspořádány postupně z časového
hlediska.

Čl. 17
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den ..........

5 Kč

Čl. 18
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný do 20. prosince kalendářního roku

(2)
Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede
ubytovatel poplatek do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 19
Osvobození a úlevy
•

Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová
zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
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ČÁST V.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
Zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších
změnách daňových a pojistných zákonů (Poslaneckou sněmovnou schváleném ve znění pozměňovacích
návrhů Senátu dne 20. prosince 2011, prezidentem republiky podepsaném dne 27. prosince 2011 a ve
Sbírce zákonů vyhlášeném dne 30. 12. 2011 v částce 158) však došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke
zrušení ust. § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
(dále jen „zákon o místních poplatcích“), tedy možnosti obcí zavést svými obecně závaznými
vyhláškami výše uvedený místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
Z tohoto důvodu se část V. ruší.

ČÁST VI.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Čl. 26
Poplatník
Poplatek platí
1. a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným
zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci
oznámit jména a data narozených osob, za které poplatek odvádějí.
b) 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 v celkové výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
2. Od poplatku se v poměrné výši osvobozují fyzické osoby :

a) hospitalizované nepřetržitě po dobu delší než tři měsíce v příslušném roce,
b) pobývající v ústavech sociální péče nebo v domech s pečovatelskou službou,
c) pobývající v azylových domech déle než jeden měsíc,
d) ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby,
e) osoby, které prokazatelně žijí v zahraničí po dobu delší než šest měsíců v příslušném roce
f) druhé a další dítě v rodině do konce měsíce, kdy dosáhne 15 roků věku.
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3. Zcela osvobození od poplatku jsou lidé nevidomí, držitelé průkazu ZTP-P a druhé a další dítě v
rodině do 15 roků věku a studenti VŠ, kteří doloží, že jsou ubytováni mimo okres České Budějovice a
poplatek je zahrnut v poplatku za ubytování.
4. Poplatník je povinen doložit správci poplatku písemně existenci skutečností zakládajících
osvobození od poplatkové povinnosti, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost
zakládající nárok na osvobození. Pobyt v cizině je nutné doložit potvrzením o pobytu, studiu nebo o
zaměstnání s českým překladem.
5. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem jako v předchozím odstavci je poplatník povinen správci
poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 27
Oznamovací povinnost
1. Poplatník stanovený v čl.26 písm. b) této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně do
protokolu, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou správci
poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:
a) příjmení, jméno, bydliště, datum narození
b) evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba
označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelního pozemku, na kterém je stavba umístěna.
2. Poplatníci stanovení v čl. 26 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě
oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v
důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

Čl. 28
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 26 písm. a) a b) této vyhlášky je tvořena
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 546 000 Kč
a byly rozúčtovány takto: 568 000 Kč děleno 2160 platících obyvatel = 263 Kč .
Sazba poplatku pro každý další kalendářní rok se stanoví zvláštní přílohou, která je nedílnou součástí
této vyhlášky.
2. 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 tohoto
měsíce.

Čl. 29
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do konce února kalendářního roku. Lze jej rozdělit do dvou shodných splátek, druhá
splátka musí být zaplacena do 30. června kalendářního roku.
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ČÁST VII.
Ustanovení společná.
Čl. 30
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek
platebním výměrem.
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
3. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.

ČÁST VIII.
Zrušovací ustanovení.
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011 ze dne 27. 12. 2010
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavosti dnem 2. ledna 2012

Mgr Marta Kozáková
místostarosta

Mgr Jiří Šabatka
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 22. 12. 2011

Sejmuto: 9. ledna 2012
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Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro kalendářní rok 2012 činí 500,- Kč a je tvořena takto:
)a z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce
Dobrá Voda u Českých Budějovic z předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za poplatníka a kalendářní rok. Skutečné náklady roku 2011 činily 568.000 Kč a po jejich rozúčtování
na 2160 trvale hlášených obyvatel na území města ke dni 30. 11. 2011 a 13 staveb určených nebo
sloužících k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,
činily skutečné náklady na jednoho obyvatele a kalendářní rok 263,- Kč.
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