OBEC ČERŇOVICE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
o místních poplatcích.
Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení § 14
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I.
Základní ustanovení
Čl.1
Obec Čerňovice zavádí a vybírá tyto poplatky:
a) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek z ubytovací kapacity
Čl. 2
Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává obecní úřad (dále jen správce
poplatku) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů.

Oddíl II.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Čl. 3
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt se vybírá od fyzických osob, které jsou přechodně a
za úplatu ubytovány v územním obvodu obce Čerňovice za účelem rekreace.
Čl. 4
Sazba poplatku za rekreační pobyt činí Kč 15,- za osobu a za každý i započatý den pobytu,
není-li tento dnem příchodu.
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Čl. 5
Poplatku nepodléhají nebo jsou od poplatku osvobozeny:
1. osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli
průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
2. osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné).
Čl. 6
1. Poplatek vybírá pro správce poplatku ubytovatel, který poskytuje přechodné ubytování.
2. Vybraný poplatek je ubytovatel povinen odvádět správci poplatku vždy 1x za 6 měsíců zpětně,
a to nejpozději vždy do 15.7. a do 15.1. Ubytovatel ve stejných termínech povinen předat
správci poplatku sdělení o počtu přechodně ubytovaných osob za úplatu za účelem rekreace.
3. Poplatek se platí bez vyměření na účet obce převodem z účtu, složenkou, nebo v hotovosti
v pokladně obecního úřadu.
4. Povinností ubytovatele je vést řádně v písemné formě evidenční knihu pro potřeby kontroly
místního poplatku a dbát, aby kniha obsahovala tyto základní údaje:
• jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu ubytované osoby nebo místa bydliště v
zahraničí
• číslo OP nebo cestovního dokladu
• účel pobytu
• den příchodu a den odchodu
5. Stránky knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od
začátku do konce roku. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení
posledního zápisu.
6. Ubytovatel je povinen písemně nebo ústně do protokolu oznámit správci poplatku zahájení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu ve lhůtě do 15 dnů ode dne
skutečného zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je ubytovatel povinen
oznámit správci poplatku ukončení této činnosti.
7. Při plnění uvedené oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku jméno,
příjmení nebo název právnické osoby, adresu místa trvalého pobytu nebo sídlo, rodné číslo
nebo IČO. Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem,
uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její
podnikatelské činnosti. Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán a případně osoby,
které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových věcech jednat.
8. Správce poplatku má právo kdykoliv se přesvědčit o správnosti údajů vedených v evidenční
knize.
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Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 7
1) 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 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. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
2) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou zejména návsi, silnice, místní komunikace,
chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení. Viz příloha č. 1
vyhlášky.
3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství
několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce
poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Čl. 8
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství do dne, kdy
užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno stavu
způsobilého k opětovnému užívání veřejného prostranství
Čl. 9
Sazby poplatku činí Kč 10,- za každý i započatý m2 a každý i započatý den za užívání
veřejného prostranství. K umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí se
sazba poplatku zvyšuje na Kč 100,- za každý i započatý m2 a každý i započatý den.
Poplatek je splatný nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení užívání veřejného
prostranství.
Čl. 10
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání
veřejného prostranství nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství zvláštním
způsobem, a to i v případě částečného nebo úplného osvobození od poplatku.
2. Při plnění oznamovací povinnosti, je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno,
bydliště a rodné číslo, pokud se jedná o fyzickou osobu. Jde-li o právnickou osobu, uvede
název právnické osoby, sídlo a IČO. V případě, že fyzická nebo právnická osoba je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny
peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Právnická osoba uvede též svůj statutární
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orgán a případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových
věcech jednat.
3. V oznámení poplatník dále uvede popis veřejného prostranství, které hodlá užívat zvláštním
způsobem, účel, k němuž poplatník hodlá veřejné prostranství užívat, výměru části veřejného
prostranství v m2, kterou hodlá poplatník zvláštním způsobem užívat a předpokládanou dobu
zvláštního užívání veřejného prostranství.
4. Po ukončení užívání je poplatník povinen ohlásit správci poplatku skutečný stav údajů, které
jsou uvedeny v odst. 3, a to nejpozději do tří pracovních dnů.
5. Od poplatku jsou osvobozeni:
a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo jejíž výtěžek
je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely;
b) osoby zdravotně postižené, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném
prostranství.
6. Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen správci poplatku písemně nebo ústně do
protokolu oznámit nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství zvláštním
způsobem. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na
osvobození.

Oddíl IV.
Poplatek z ubytovací kapacity
Čl. 11
1) Poplatek z ubytovací kapacity se platí v zařízeních určených k přechodnému ubytována za
úplatu, a to za každé lůžko.
2) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které přechodné ubytování poskytují.
Čl. 12
Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí Kč 6,- za každé využité lůžko a den.
Čl. 13
Poplatku z ubytovací kapacity 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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Čl. 14
1. Ubytovatel je povinen se zaregistrovat u zdejšího správce poplatku nejpozději do 15ti dnů ode
dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. Rovněž je
povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové
povinnosti do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2. Při plnění oznamovací povinnosti, je plátce povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno,
bydliště a rodné číslo, pokud se jedná o fyzickou osobu. Jde-li o právnickou osobu, uvede
název právnické osoby, sídlo a IČO. V případě, že fyzická nebo právnická osoba je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny
peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Právnická osoba uvede též svůj statutární
orgán a případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových
věcech jednat.
Čl. 15
1. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu ubytovaných, kde budou tyto
základní údaje:
• jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu ubytované osoby nebo místa bydliště v
zahraničí
• číslo OP nebo cestovního dokladu
• den příchodu a den odchodu
2. Stránky knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od
začátku do konce roku.
Čl. 16
Vybraný poplatek je ubytovatel povinen odvádět správci poplatku vždy 1x za 6 měsíců zpětně, a
to nejpozději vždy do 15.9. a do 15.3.

Oddíl V.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Čl. 17
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
2. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní
úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. Včas nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků, může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku.
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Čl. 18
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Čerňovice č. 2/2008, o místních poplatcích.

Čl. 19
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena dne 22.3.2012 a nabývá účinnosti dne 15.4.2012
Radomír Novák, v.r.
místostarosta obce
Ing. Roman Reiser, v.r.
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.3.2012
Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha OZV č. 2/2012
Vymezení ploch veřejného prostranství dle čl. 7 odst. 2 vyhlášky:
Veřejné prostranství v k.ú. Čerňovice je vymezeno těmito parcelami:
st. 62/1
st.62/5
2524/2
2430/1
2430/8
2430/20
2430/21
2430/23
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