Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

o místním poplatku ze psů,
o místním poplatku ze vstupného,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
o místním poplatku za výherní hrací přístroj.

Zastupitelstvo obce Petřvald schválilo dne 18. září 2003 v souladu s ust. § 10 písm. a), §
35 a § 84 odst. 2 písm i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a ust § 15 zákona č.
565/1990 Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku ze psů, o místním poplatku ze vstupného, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství a o místním poplatku z výherních hracích
přístrojů.

Oddíl I
Základní ustanovení
Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
1) Obec Petřvald vybírá tyto místní poplatky:
a)
b)
c)
d)

poplatek ze psů,
poplatek ze vstupného,
poplatek za užívání veřejného prostranství,
poplatek za provozovaný hrací přístroj.

2) Správu místních poplatků vykonává Obecní úřad v Petřvaldě (dále jen „správce
poplatku“). V řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
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Oddíl II
Poplatek ze psů
Článek 2
Předmět poplatku
Poplatek se platí ze psů starších šesti měsíců.
Článek 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na
území obce trvalý pobyt nebo sídlo.
Článek 4
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti nejpozději
do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. V ohlášení poplatník uvede:
a) údaje o poplatníkovi, tj. u fyzické osoby jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo a u
právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo,
b) popis psa (plemeno, stáří, pohlaví, výška a barva),
c) dobu, od kdy je pes držen,
d) účel držení psa.
2) Povinnost ohlásit nabytí psa do vlastnictví má i fyzická nebo právnická osoba, která je
od poplatku podle této vyhlášky osvobozena. Tuto skutečnost musí v ohlášení
správci poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má
vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatku.
Článek 5
Identifikace psů
1) Správce poplatku vydá poplatníkovi známku s vyznačením názvu obce a
evidenčního čísla psa. Tato známka je nepřenosná.
2) Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen ohlásit správci poplatku
nejpozději do 15ti dnů.
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Článek 6
Sazba poplatku
1) Poplatek ze psa činí:
a) 10,- Kč za jeden měsíc, tj. 120,- Kč ročně za prvního psa,
b) 10,- Kč za jeden měsíc, tj. 120,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, poplatek se platí od prvního dne měsíce
následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla a to za jednotlivé měsíce do
konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené roční sazby.
Článek 7
Osvobození od poplatku
1) Od poplatku ze psů jsou osvobozeni vlastníci:
a) jejichž psi jsou užíváni k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých,
bezmocných a držitelů průkazek ZTP-P (zvláště těžce postižený s průvodcem),
b) členové mysliveckého sdružení Petřvald, na základě písemné žádosti
k Obecnímu úřadu v Petřvaldě
2) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Článek 8
Splatnost poplatku
1) Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vždy do 31.3. kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 30ti dnů ode dne
vzniku poplatkové povinnosti.
Oddíl III
Poplatek ze vstupného
Článek 9
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce
obdobného charakteru.
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Článek 10
Poplatník
Poplatníkem poplatku ze vstupného je fyzická nebo právnická osoba, která kulturní,
sportovní, prodejní akci a akci obdobného charakteru pořádá.
Článek 11
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku
údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména:
a) druh akce,
b) jméno nebo název pořadatele,
c) datum, hodinu a místo konání akce.
2) Správce poplatku vydá pořadateli vstupenky označené razítkem správce poplatku a
cenou.
3) Do 5ti dnů po skončení akce je poplatník povinen sdělit správci poplatku výši
vybraného vstupného a formou neprodaných vstupenek tuto prokázat.
Článek 12
Sazba poplatku
Sazba poplatku ze vstupného činí 15 % z úhrnné částky vstupného z kulturních,
sportovních, prodejních akcí a akcí obdobného charakteru.
Článek 13
Osvobození od poplatku
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) sportovní akce pořádané Tělovýchovnou jednotou Petřvald,
c) akce pro děti,
d) akce pořádané organizacemi a zařízeními založenými obcí Petřvald.
Článek 14
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15ti dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

4

Oddíl IV
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 15
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je zvláštní užívaní veřejného prostranství, kterým se rozumí:
a) umístění prodejních zařízení a zařízení sloužících k poskytování služeb,
b) umístění reklamních zařízení,
c) umístění stavebních zařízení a skládek (např. uložení stavebního materiálu,
umístění zařízení staveniště, manipulační prostor stavby, výkopy apod.),
d) umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
e) vyhrazení trvalého parkovacího místa,
f) užívání pro kulturní a sportovní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních
děl.
Článek 16
Poplatník
1) Poplatníkem poplatku je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné
prostranství způsobem uvedeným v článku 15.
2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za
zaplacení poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení
poplatku kterémukoliv z nich.
Článek 17
Veřejné prostranství
Za veřejné prostranství se považují všechny silnice, ulice, chodníky, veřejná zeleň,
náměstí a další prostory přístupné každému bez omezení.
Článek 18
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství
nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
2) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku údaje potřebné ke stanovení a to:
a) jméno nebo název,
b) bydliště nebo sídlo
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c) identifikační číslo, je-li přiděleno.
Článek 19
Sazba poplatku
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí i za započatý m 2 a den užívaného
prostranství:
a) Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosku
k prodejním účelům a službám včetně manipulačního poplatku, skládek
zboží, vystaveného zboží;
sazba za m2 na den
……………
5,- Kč
Při konání hromadných akcí, jako jsou jarmarky, poutě, zábavy, aj. se poplatek
upravuje na jednotnou sazbu;
sazba za m2 na den
……………
15,- Kč
Za trvalé umístění těchto zařízení může být poplatek stanoven paušální částkou.
b) Za použití veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení všeho
druhu;
……………
10,- Kč
sazba za m2 na den
Poplatek za vysílání reklamy v místním rozhlase
sazba
……………
50,- Kč
c) Za použití veřejného prostranství k umístění stavebního materiálu pro RD;
sazba za m2 na den
……………
1,- Kč
stavebního materiálu pro ostatní stavby
sazba za m2 na den
……………
3,- Kč
Poplatek může být stanoven paušální částkou (roční, měsíční, týdenní).
d) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa;
sazba za osobní automobil na den
……………
sazba za nákladní automobil na den
……………
sazba za autobus na den
……………

1,- Kč
3,- Kč
3,- Kč

e) Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných
obdobných atrakcí;
sazba za m2 na den
……………
6,- Kč
Při konání hromadných akcí jako jsou jarmarky, poutě, zábavy aj. se poplatek
upravuje na jednotnou sazbu;
sazba za m2 na den
……………
10,- Kč
Samostatně se stanovuje poplatek za umístění pojízdných hracích automatů a
výherních automatů;
……………
20,- Kč
sazba za m2 na den
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f) Za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu, které nebyly
povoleny;
sazba za m2 na den
……………
1,- Kč
g) Za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby
tvorby filmových a televizních děl;
sazba za m2 na den
……………
10,- Kč
2. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část
dne poplatník k činnosti využije.
Článek 20
Osvobození od poplatku
Osvobozeni od poplatku jsou:
a) uživatelé veřejného prostranství, kteří zde pořádají akce bez vstupného nebo
akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném
prostranství,
c) stavebníci po dobu výstavby, rekonstrukce nebo modernizace, kteří nemají vlastní
pozemek pro skladování stavebního materiálu,
d) fyzické a právnické osoby při umístění reklamních zařízení, která písemně či
obrazově označují podnik či provozovnu na objektech, ve kterých provozují svou
označovanou činnost a umístění a provozování vlastních reklamních zařízení
uvnitř těchto objektů.
Článek 21
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství
způsobem uvedeným v Článku 15 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo
odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
Článek 22
Splatnost poplatku
1) U jednorázového užití veřejného prostranství je poplatek splatný před počátkem
užívání.
2) V ostatních případech je splatný do 15ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření
poplatku.
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Oddíl V
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Článek 23
Předmět poplatku
1) Poplatku podléhá každý provozovaný výherní hrací přístroj, na který bylo vydáno
rozhodnutí, povolený ve smyslu zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách.
2) Provozovaný výherní hrací přístroj musí být umístěný na tom konkrétním místě, který
určuje povolení a pro jeho uvedení do provozu platí ustanovení § 5 vyhlášky MF ČR
č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.
Článek 24
Poplatník
Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího
přístroje.
Článek 25
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen ve lhůtě do 30 dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního
hracího přístroje do provozu.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název
právnické osoby, sídlo, IČ a čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny
peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit do lhůty 30 dnů správci poplatku ukončení
provozování výherního hracího přístroje.
Článek 26
Sazba poplatku
Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři měsíce. V případě
provozování výherního hracího přístroje po dobu kratší než tři měsíce, činí poplatek
poměrnou část uvedené sazby podle počtu dnů provozu výherního hracího přístroje
v příslušném období.
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Článek 27
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu.
Článek 28
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný bez vyměření:
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců do 1
měsíce po zahájení provozu,
b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců ve dvou
splátkách, odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy
poslední den v příslušném čtvrtletí,
c) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu kalendářního roku
ve 4 splátkách, odpovídajících délce provozu výherního hracího přístroje,
splatných vždy do 20. dne příslušného čtvrtletí.
2) Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově.
Oddíl VI
Ustanovení společná a závěrečná
Článek 29
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a včas nezaplacené poplatky může zvýšit až o 50 %.
2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou,
může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu § 37 a §37a
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto
obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce roku, ve
kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.
4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho
dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník
o tomto úkonu spraven.
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5) Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž
vznikla povinnost podat hlášení o poplatku nebo v němž vznikla poplatková
povinnost, aniž by zde současně bylo povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.
Článek 30
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění
tvrdostí v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout.
Článek 31
Touto vyhláškou se zrušuje
Vyhláška obce Petřvald o místních poplatcích, která nabyla účinnosti dne
1. 1. 1996
Vyhláška č. 2/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
Vyhláška č. 3/1998, kterou se mění vyhláška č. 2/1998 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj
Obecně závazná vyhláška č. o místním poplatku ze psů ze dne 13. 12. 1990
Článek 32
Tato vyhláška nabývá účinnost dnem 1. října 2003

Ing. Milan K a š a
místostarosta obce

Vojtěch M y š k a
starostka obce
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