OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC
ČÍSLO 12
o místních poplatcích
Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 19.11.2003 vydat podle § 14
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. I - Předmět a působnost vyhlášky
(1) Předmětem této vyhlášky platné na území obce Byzhradec je vybírání těchto poplatků:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
(2) Výkon správy těchto poplatků provádí obecní úřad v Byzhradci.
(3) Správa poplatků vymezených touto vyhláškou se řídí zákonem č. 337/1992SB., o správě
daní a poplatků, v platném znění, pakliže není v zákoně uvedeno jinak.
(4) Poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
ČÁST DRUHÁ
POPLATEK ZE PSÚ
Čl. II – Předmět poplatku, poplatník
(1) Předmětem poplatku jsou všichni psi kteří k datu splatnosti poplatku dosáhly věku alespoň
3 (tří) měsíců.
(2) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území České republiky.
(3) Poplatník platí poplatek obci příslušné dle místa trvalého pobytu nebo sídla.
ČL. III – Sazba a výše poplatku
(1) Sazba poplatku ze psa činí za 1 psa a kalendářní rok Kč 60,-.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než 1 rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých měsíců.
(3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poplatku odst. 2.
ČL.IV – Osvobození od poplatku
Od poplatku je osvobozen poplatník, který je osoba
a) nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.
stupeň mimořádných výhod dle zvláštního předpisu (§ 2 zákona).
b) provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
c) provozující útulek zřízení obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
d) které stanoví povinnost a používání zvláštní právní předpis (§ 2 zákona)
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ČL. V - Placení poplatku
(1) Poplatek lze uhradit v hotovosti, složenkou nebo bezhotovostním platebním stykem na
účet obce Byzhradec.
(2) Poplatek je splatný do 60 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti (držení psa nebo
platný trvalý pobyt nebo sídlo v obci Byzhradec).
(3) V případě, že se jedná o první poplatek ze psa, poplatník obdrží při zaplacení známku,
kterou je vždy povinen označit psa v případě, že se pes bude pohybovat na veřejných
prostorách.
(4) V případě ztráty známky je poplatník povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci
poplatku. Za úplatu mu bude vydána náhradní známka.

ČÁST TŘETÍ
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. VI – Předmět poplatku, poplatník, prostranství
(1) Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních 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.
(2) Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky považují náves, pozemní komunikace,
veřejně přístupné pozemky ve vlastnictví obce včetně již umístěných zařízeních jako jsou
např. dopravní značky, stožáry veřejného osvětlení a rozvodu el. energie apod., související s
návsí nebo komunikací, dětská a sportovní hřiště.
(3) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v bodě 1).
(4) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků najednou, odpovídají za
zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení
poplatku kterémukoli z nich.

ČL. VII - Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne , kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v čl. VI této vyhlášky až do dne, kdy toto užívání skončilo, tedy zařízení bylo
odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

ČL. VIII - Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 3
dny před jeho započetím.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku své
příjmení a jméno fyzické nebo obchodní jméno právnické osoby, trvalé bydliště nebo sídlo,
datum narození nebo IČO.
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ČL.IX - Sazby poplatku
Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství činí (za každý započatý m2 a každý
započatý den):
a) za umístění zařízení k poskytování služeb (prodejní stánek nebo jiné Kč 5,-/m2/den
mobilní prodejní zařízení apod.)
b) za umístění povolené skládky stavebního materiálu nebo jiného Kč 0,50/m2/den
materiálu (např. otopu apod.) sloužícího pro potřeby domácnosti a za
umístění stavebních zařízení
c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro automobil, za použití Kč 1/m2/den
veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce a za použití
veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl
Čl. X - Osvobození od poplatku
Od placení poplatku za užívání veřejného prostranství je osvobozeno:
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen
na charitativní nebo veřejně prospěšnou činnost
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené (§ 4 odst. 3
zákona)
c) užívání veřejného prostranství dle čl. IX. bod b) do doby 2 dnů
d) užívání prostranství obcí Byzhradec.
Čl. XI – Placení poplatku
(1) Poplatek lze uhradit v hotovosti, složenkou nebo bezhotovostním platebním stykem na
účet obce Byzhradec.
(2) Poplatek, který bude placen na dobu kratší než 7 dnů je splatný v den, kdy bylo
s užíváním započato
(3) Poplatek, který bude placen na dobu delší než 7 dnů a méně než dobu jednoho
kalendářního měsíce, je splatný poslední den poplatkové povinnosti.
(4) Poplatek, který bude placen za dobu delší než jeden kalendářní měsíc, je povinen vždy
k poslednímu dni tohoto měsíce uhradit zálohu vypočtenou dle čl. IX této vyhlášky.
Vyúčtování a doplacení poplatku bude provedeno v poslední den poplatkové povinnosti.

ČÁST ČTVRTÁ
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
Čl. XII – Předmět poplatku, poplatník
(1) Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní a prodejní nebo reklamní akce
sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
(2) Vstupným se pro účely této vyhlášky rozumí peněžitá částka, kterou účastník zaplatí za
to, že se může akce zúčastnit.
(3) Poplatník je fyzická nebo právnická osoba, která takovouto akci pořádá (dále jen
„pořadatel“).

Čl. XIII – Oznamovací povinnost
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Pořadatel je povinen oznámit správci poplatku nejpozději 5 dnů před zahájením akce její
pořádání a předložit vstupenky na tuto akci označené jménem pořadatele, cenou, datem a
hodinou konání akce.

Čl. XIV – Sazby poplatku
Sazby poplatku z úhrnné výše vybraného vstupného činí pro:
a) pořádání tanečních zábav, diskoték, plesů, společenských večerů 10%
s tancem a akcí obdobného charakteru
10%
b) pořádání prodejních akcí (burzy, tržiště, aukce)
c) pořádání sportovních akcí, koncertů a ostatních kulturních akcí jinde 5%
neuvedených

Čl. XV – Osvobození od poplatku
(1) Od placení poplatku ze vstupného je osvobozeno vstupné z akcí dle čl. XIV
a) u nichž celý výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely
b) pořádané neziskovými organizacemi se sídlem v obci Byzhradec
c) pořádané obcí Byzhradec
(2) Od placení poplatku ze vstupného je osvobozeno vstupné z akcí dle čl. XIV písm. c)
pořádané pro děti a mládež
Čl. XVI – Placení poplatku
(1) Poplatek lze uhradit v hotovosti, složenkou nebo bezhotovostním platebním stykem na
účet obce Byzhradec.
(2) Poplatek je splatný do 5 kalendářních dnů ode dne konání akce.

ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) V případě pozdního odvodu poplatku nebo odvodu poplatku v nesprávné výši, vyměří
obec poplatek platebním výměrem. Včas neodvedený poplatek může obec zvýšit až na
trojnásobek.
(2) Pokud poplatník nesplnil svoji poplatkovou povinnost, lze dlužné částky vyměřit nebo
doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůty znovu do konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu
písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(4) Výše uvedená osvobození prokazuje poplatník mimo osvobození, která budou obecnímu
úřadu známa z již dříve předložených podkladů (např. statut neziskových organizací apod).
(5) Obec Byzhradec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
(6) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy byla sejmuta z úřední desky obce Byzhradec.
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(7) Tato vyhláška dnem její platnosti ruší platnost obecně závazné vyhlášky č. 7 obce
Byzhradec.

Vyhláška vyvěšena dne 21.11.2003

Vyhláška sejmuta dne ……………………

Josef Kubec
starosta obce

