Obecn závazná vyhláška obce Pernink,
o místním poplatku ze ps , místním poplatku za láze ský nebo rekrea ní pobyt, místním
poplatku za užívání ve ejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním
poplatku z ubytovací kapacity
. 1/2007
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 31. kv tna 2007 usneslo vydat dle § 14 odst. 2
zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis , a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 písm. h) zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis ,
tuto obecn závaznou vyhlášku .1/2007:
Oddíl I.
l. 1- základní ustanovení
Obec Pernink vybírá tyto místní poplatky, (dále jen „poplatky“):
a)
b)
c)
d)
e)

poplatek ze ps ,
poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt,
poplatek za užívání ve ejného prostranství,
poplatek ze vstupného,
poplatek z ubytovací kapacity.
l. 2 – správa poplatk

ízení o poplatcích vykonává Obecní ú ad Pernink (dále jen správce poplatku) dle zvláštních
p edpis .i
Oddíl II.
Poplatek ze ps
l. 1 – základní ustanovení
(1) Poplatek ze ps platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Pernink.
(2) Poplatek se platí ze ps starších 3 m síc .
(3) P i zm n místa trvalého pobytu nebo sídla se platí poplatek v pom rné výši, která
odpovídá po tu i zapo atých kalendá ních m síc .
l. 2 – sazba poplatk
(1) Sazba poplatku ze ps
iní 100,- K za kalendá ní rok a jednoho psa chovaného
v rodinném domku, 200,- K ro n za jednoho psa chovaného v domech se dv ma a více
bytovými jednotkami a 300,- K ro n za každého dalšího psa.
l. 3 – úlevy a osvobození od poplatk
(1) Od poplatku ze ps je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocnáii a
osoba s t žkým zdravotním postižením, které byl p iznán III. stupe mimo ádných výhod

podle zvláštního právního p edpisu,iii osoba provád jící výcvik ps ur ených k doprovodu
t chto osob, osoba provozující útulek z ízený obcí pro ztracené nebo opušt né psy nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní p edpis.iv
(2) Nárok na osvobození od poplatku ze ps je držitel povinen prokázat do 15.3 každého roku.
(3) Osvobození od poplatku ze ps zaniká, zanikne-li d vod osvobození.
l. 4 – povinnosti poplatník
(1) Držitel psa je povinen podat p iznání k poplatku ze ps do 15 dn ode dne vzniku
poplatkové povinnosti. Je rovn ž povinen oznámit každou skute nost, která má vliv na výši
poplatku ze ps do 15 dn od jejího vzniku. Držitel je také povinen oznámit ve stejné lh t i
zánik poplatkové povinnosti.

Oddíl III.
Poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt
l.1 – základní ustanovení
(1) Poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt platí fyzické osoby, které p echodn a za
úplatu pobývají v místech soust ed ného turistického ruchu za ú elem lé ení nebo rekreace,
pokud tyto osoby neprokáží jiný d vod svého pobytu (poplatník).
(2) Poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel,
kterým je fyzická nebo právnická osoba, která p echodné ubytování poskytla (dále jen
ubytovatel); tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ru í.
l. 2 – oznamovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen oznámit správci poplatku zahájení innosti (ubytování) ve lh t do
10-ti dn po faktickém zahájení innosti.
(2) P i pln ní oznamovací povinnosti je poplatník je povinen sd lit správci poplatku své
jméno, p íjmení nebo název právnické osoby, bydlišt nebo sídlo, rodné íslo nebo
identifika ní íslo.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podob eviden ní knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, ú el pobytu, jméno, p íjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého
bydlišt v zahrani í a íslo ob anského pr kazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskytl. Zápisy do eviden ní knihy musí být vedeny p ehledn a srozumiteln .
Tyto zápisy musí být uspo ádány postupn z asového hlediska. Eviden ní knihu ubytovatel
uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údaj v
eviden ní knize se ídí zvláštním právním p edpisem.v

l. 3 – sazby poplatku
Sazba poplatku za rekrea ní pobyt iní 8,- K za osobu a za každý i zapo atý den pobytu,
není-li tento dnem p íchodu.
l. 4 – osvobození od poplatku
Poplatku za rekrea ní pobyt nepodléhají
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s t žkým zdravotním postižením, kterým byl
p iznán III. stupe mimo ádných výhod podle zvláštního právního p edpisuvi a jejich
pr vodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí p ídavky na d ti
(výchovné) anebo vojáci v základní služb .
l. 5 – splatnost poplatku
(1) Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na ú et správce poplatku, p ípadn
jej odvede v hotovosti v pokladn správce poplatku nejpozd ji do 10tého dne následujícího
m síce ( tvrtletí).
Oddíl IV.
Poplatek za užívání ve ejného prostranství
l. 1 – základní ustanovení
(1) Poplatek za užívání ve ejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání ve ejného
prostranství, kterým se rozumí provád ní výkopových prací, umíst ní do asných staveb a
za ízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umíst ní stavebních nebo
reklamních za ízení, za ízení cirkus , lunapark a jiných obdobných atrakcí, umíst ní
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo pot eby tvorby filmových a televizních d l.
(2) Ve ejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna nám stí, tržnice, silnice,
chodníky, místní komunikace, parky, ve ejná zele , jakož i další prostory p ístupné každému
bez omezení. Ve ejná prostranství pro ú ely místního poplatku za užívání ve ejného
prostranství, jsou vymezena v p íloze .1 vyhlášky.
(3) Poplatek za užívání ve ejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
ve ejné prostranství zp sobem uvedeným v odstavci 1. Užívá-li tutéž ást ve ejného
prostranství n kolik uživatel , odpovídají za zaplacení celého poplatku spole n a
nerozdíln . Správce poplatku m že uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.
(4) Poplatek se vybírá po ínaje dnem, kdy za alo užívání ve ejného prostranství, do dne, kdy
toto užívání skon í.

l. 2 – sazby poplatk
Sazba poplatku za každý i zapo atý m2 a každý i zapo atý den iní:
za použití ve ejného prostranství k umíst ní do asných staveb a za ízení sloužících pro
poskytování prodeje a služeb
10,- K
za použití ve ejného prostranství pro provoz lunapark a jiných obdobných atrakcí
25,- K
za použití ve ejného prostranství k výkopovým pracem, k umíst ní skládky stavebního
materiálu p i stavb obytného domu
10,- K
v ostatních p ípadech
10,- K
Sazba poplatku za každý rok iní
za použití ve ejného prostranství k umíst ní celého reklamního za ízení všeho druhu
……………………………………………………………………………..1.000,-K .
za vyhrazení trvalého parkovacího místa
1.000,-K
l. 3 – osvobození od poplatk
(1) Poplatek za užívání ve ejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni uživatelé tohoto
prostranství, kte í zde po ádají akci bez vstupného nebo jejichž výt žek je ur en na
charitativní innost a ve ejn prosp šné ú ely.
(2) Poplatku za užívání ve ejného prostranství spo ívajícího ve vyhrazení trvalého
parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotn postižené. vii
l. 4 – povinnosti poplatník
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti za zvláštní
užívání ve ejného prostranství nejpozd ji v den vzniku poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník je povinen sd lit své jméno, p íjmení nebo název právnické osoby, bydlišt ,
sídlo, rodné íslo, identifika ní íslo.
l. 5- splatnost poplatk
(1) Poplatek za umíst ní reklamního za ízení, poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího
místa a poplatek za užívání ve ejného prostranství po dobu kratší než 30 dní je splatný první
den tohoto užívání.
(2) V ostatních p ípadech je splatný do 15 dn ode dne doru ení rozhodnutí o vym ení
poplatku na ú et správce.
Oddíl V.
Poplatek ze vstupného
l. 1 – základní ustanovení
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce, sníženého o da z p idané hodnoty, je-li v cen vstupného obsažena.
Vstupným se pro ú ely této vyhlášky rozumí pen žitá ástka, kterou ú astník akce zaplatí za
to, že se jí m že zú astnit.

(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci po ádají.
l. 2 – osvobození od poplatk
Z akcí, jejichž celý výt žek je ur en na charitativní a ve ejn prosp šné ú ely, se poplatek
neplatí.
l. 3 – sazba poplatku
Sazba poplatku ze vstupného iní 10 % z úhrnné ástky vybraného vstupného.
l. 4 - povinnosti poplatník
Poplatník je povinen nejmén 7 dní p ed konáním akce ohlásit správci poplatku údaje
pot ebné ke stanovení místního poplatku ze vstupného, zejména druh akce, jméno (název)
po adatele, datum, hodinu a místo konání akce, ú el použití výt žku. Na výzvu správce
poplatku uvede poplatník dále bydlišt nebo sídlo, rodné íslo, identifika ní íslo.
l. 5 – splatnost poplatku
Poplatek je splatný do deseti dn ode dne uspo ádání akce, která poplatku podléhá.
Oddíl VI.
Poplatek z ubytovací kapacity
l. 1 – základní ustanovení
(1) P edm tem poplatku z ubytovací kapacity jsou využitá l žka v za ízeních ur ených
k p echodnému ubytování za úplatu.
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která p echodné
ubytování poskytla (dále jen „poplatník“).
l. 2 – oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zahájení innosti (poskytování ubytování)
ve lh t do 10-ti dn po faktickém zahájení innosti.
(2) P i pln ní oznamovací povinnosti je poplatník je povinen sd lit správci poplatku své
jméno, p íjmení nebo název právnické osoby, bydlišt nebo sídlo, rodné íslo nebo
identifika ní íslo.
(3) Poplatník je povinen vést písemn eviden ní knihu, do které zapisuje dobu ubytování,
jméno, p íjmení, adresu trvalého místa pobytu nebo trvalého bydlišt v zahrani í a íslo
ob anského pr kazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.Zápisy
do eviden ní knihy musí být vedeny p ehledn a srozumiteln .Tyto zápisy musí být
uspo ádány postupn z asového hlediska. Eviden ní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6

let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údaj v eviden ní knize se ídí
zvláštním p edpisem.viii
l. 3 – sazba poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity iní za každé využité l žko a den 2,- K .
l. 4 –osvobození
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá
a) ubytovací kapacita v za ízeních sloužících pro p echodné ubytování student a žák ,
b) ubytovací kapacita v za ízeních sloužících pro ubytování pracovník fyzických a
právnických osob, které tato za ízení vlastní nebo k nim mají právo hospoda ení,
a) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo láze ských za ízeních, pokud nejsou
užívána jako hotelová za ízení,
b) ubytovací kapacita v za ízeních sloužících sociálním a charitativním ú el m.
l. 5 – splatnost poplatku
Poplatník provede úhradu poplatku nejpozd ji do 10 dn následujícího m síce po skon ení
tvrtletí na ú et správce nebo odvede v hotovosti v pokladn správce.
Oddíl VII.
Sankce
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) v as nebo ve správné výši, vym í obec
poplatek platebním vým rem. V as nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) ást m že obec zvýšit až na trojnásobek.
(2) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto
vyhláškou, lze dlužné ástky vym it nebo dom it do 3 let od konce kalendá ního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
(3) Byl-li p ed uplynutím této lh ty u in n úkon sm ující k vym ení nebo dom ení
poplatku, b ží t íletá lh ta znovu od konce roku, v n mž byl poplatník nebo plátce o tomto
úkonu písemn uv domen. Vym it a dom it poplatek lze nejpozd ji do 10ti let od konce
kalendá ního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Oddíl VIII.
Ustanovení zrušující
-

Zrušuje se obecn závazná vyhláška obce Pernink o místních poplatcích . 1/2001 ze dne
30.10.2001
Zrušuje se obecn závazná vyhláška obce Pernink o místním poplatku z ubytovací
kapacity . 1/1999 ze dne 19.1.1999.
Zrušuje se obecn závazná vyhláška obce Pernink o místním poplatku za láze ský nebo
rekrea ní pobyt . 2/1999 ze dne 19.1.1999.

-

Zrušuje se obecn závazná vyhláška obce
obecn závazná vyhláška obce Pernink
kapacity, obecn závazná vyhláška obce
láze ský nebo rekrea ní pobyt a obecn
poplatcích . 1/2001

Pernink ze dne 16.12.2003, kterou se m ní
. 1/1999 o místním poplatku z ubytovací
Pernink . 2/1999 o místním poplatku za
závazná vyhláška obce Pernink o místních

Oddíl IX.
Ú innost
Tato vyhláška byla vyhlášena vyv šením dne 4. ervna 2007 na ú ední desce a nabývá
ú innosti dnem 1. ervence 2007.

v.r.
…………………………..
Jitka T mová
Starostka obce

i

v.r.
…………………………..
Jaroslav Novotný
místostarosta obce
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§ 86 zákona . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis
viii
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