OBEC SYNKOV_SLEMENO
Obecně závazná vyhláška obce Synkov-Slemeno č. 3/2Oí9
o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno se na svém zasedání dne 18.12,2Q19 usnesením
Č. 9 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/199O Sb., o místních poplatcích, ve znění
PozdějŠÍchpředpisŮ (dále jen ,,zákon o místních poplatcích"), a vsouladu s § 10 písm. d)

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128t2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,tato vyhláška'').

znění

čl. t

(1)

úvodníustanovení
Obec Synkov-Slemenotouto vyhláškou zavádí místnípoplatek

z

pobytu (dále jen

,,poplatek").

(2)

(1)

Správcem poplatku je obecní úřad1

čl. z
Předmět, poplatník a plátce poplatku
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
dnŮ u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je
na základě zákona omezována osobnísvoboda.2

(2)

PoPlatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen ,,poplatník"),3

(3)

Plátcem Poplatku

je

poskytovatel úplatnéhopobytu (dále jen ,,plátce"). plátce je

povinen vybrat poplatek od poplatníka.a

čl. s
Oh!ašovacípovinnost

(1)

]§
]§
3
5
o

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do ,15 dnů od zahájení
Činnosti spoČÍvajícív poskytování úplatného pobytu. Ukončenítéto činnosti plátce
ohlásí správci poplatku ve lhůtě ,15 dnů.

ts oost, 1 zákona o místních poplatcích
sa zakona o místnlch poptatitcň
3 zákona o mlrtnlch poplatclch

5 3f zákona o místních poplatclch

(2)

V ohlášení plátce uvedes

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, by|-|i
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro
doruČovánÍ;právnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,

b)

ČÍslavŠechsvých účtů
u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů

souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, Že předmět poplatku souvisís podnikatelskou činnostíplátce,

těchto sluŽeb

c)
(3)

(4)
(5)

v zahraničí,užívanýchv

dalŠÍÚdaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně
téžobdobí roku, v nichž poskytuje pobyt,

Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajůpožadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.6
Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7

Povinnost ohlásit údaj podle odst, 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který
mŮŽe správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do
nichŽ má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajůzveřejní správce poplatku
na své úřední desce.8

čl. a
Evidenčnípovinnostg

(1)

plátce je povinen vést vlistinné nebo elektronické podobě
evidenčníknihu za každé
zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenčníknihy zapisuje údaje
týkajícísefyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

(2)

Údaji podle odstavce

a)
b)

c)
d)
5

1

jsou

den počátku a den konce pobytu,
jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného
místa v zahraničí,
datum narození,
čísloa druh průkazu totožnosti, kte4im můžebýt
'1. občanský průkaz,

5 t+a odst. 2 zákona o místních poplatcích
] § t+a odst. 3 zákona o místních poplatcích
' § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcich
8
5 1+a odst. 5 zákonao místních poplatcích
9
§ 39 zákona o místních poplatcích

2.
3.
4.
5.
6.

průkaz o povolení k pobytu,
průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasnéochrany, a

e)
(3)

cestovní doklad,
potvrzenío přechodném pobytu na území,
pobytová karta rodinného příslušníkaobčana Evropské unie,

výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně,
srozumitelně, způsobem zaručujícímtrvalost zápisů a musí být uspořádány postupně
z časovéhohlediska.

(4)

Plátce

je povinen

uchovávat evidenčníknihu po dobu 6 let ode dne provedení

posledního zápisu,

(1)

čl. s
Evidenčnípovinnost ve zjednodušenémrozsahu5
Plátce, ktený jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt
účastníkŮmtéto akce, můžeplnit evidenčnípovinnost ve zjednodušeném rozsahu,
pokud

a)
b)

dŮvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům
této akce, a
plnit
oznámí záměr
evidenčnípovinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60
dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku,

(2)

Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodnípředpokládaný počet účastníků
akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci
alespoň údaje o
dni počátku a dni konce konání této akce,
názvu a druhu této akce, a
jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.

a)
b)
c)

(3)

(4)

Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenčnípovinnosti ve
zjednoduŠenémrozsahu, nelze-|i předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1.
O zákazu plnění evidenčnípovinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce
poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm, b).
Při plnění evidenčnípovinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenčníknize vedou
pouze

a)
b)

údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a

souhrnné údaje o počtu účastníků,
kterým by| poskytnut pobyt,
vybraného poplatku v členěnípodle
1. dne poskytnutí pobytu,

2. zařizení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a

ao

výši

3. důvodu osvobození

čl. s
Sazba poplatku
Sazba PoPlatku Činí4 KČza kaŽdý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

čl. z
Sptatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 20. dne následujícího

čtvrtletí.

(1)

čl. g
Osvobození a úlevy
Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba1o
a) nevidomá, osoba, která je považován a za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
Podle zákona uPravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu
ZTPlP, a její průvodce,
b) mladší18 let,
c) hosPitalizovaná na Území obce ve zdravotnick ém zařízení poskytovatele lůžkové
PéČes výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebněrehabilitačnípéče
1 , hrazená jako
PřísPěvková lázeňská léčebněrehabilitačnípéčepodle zákona
upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
2. nehr azená z v eř qnéh o zd ravotn íh o poj ištěn í,
d) PeČujícío děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona
uPravujícíhoochranu veřejného zdraví konaných na územíobce nebo
e) vYkonávající na Území obce sezónní práciÍ1 pro právnickou nebo podnikající
0

fyzickou osobu nebo
pobývajícína územíobce
1,

ve Školskémzařízení pro výkon ústavnínebo ochranné výchovy

anebo
Školskémzařízení Pro preventivně výchovnou péčianebo v zařízení pro
děti
vyžaduj ícíokamžitou pomoc,
2, v zařízení PoskYtujícím ubytování podle zákona upravujícíhosociálníslužby,
3, v zařízení slouŽÍcímk Pomoci lidem v ohroženínebo nouzi provozovaném
veřejně ProsPěŠným poplatníkem daně z příjmůprávnických osob,
nebo
4. za ÚČelem výkonu záchranných nebo likvidačníchprací podle
zákona

(2) Od

o integrovaném záchranném systému.

PoPlatku z Pobytu je osvobozen příslušníkbezpečnostníhosboru, voják
v ČinnésluŽbě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec českérepubliky pobývající

]iS Sn

'l5

odst, 1 zákona o místních poplatcích
3b odst. 3 zákona o místních poplatcích

na Území obce v zařízení ve vlastnictví Českérepubliky nebo této
obce v souvislosti

s plněním služebních nebo pracovních úkolů.Í2

čl. g

(1)
(2)

Navýšení poplatku
Nebudou-li PoPlatkY odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.13
VČas neodvedené PoPlatky nebo část těchto poplatků můžesprávce poplatku
zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýŠeníjepříslušenstvímpoplatku sledujícímjeho
osud.la

čl. to
přechodné ustanovení
Osoba, která je Plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky poskytovala
a
úplatný
PobYt nebo Přechodné ubytování za Úplatu přede dnem nabytí účinnostitéto vyhlášky,
je povinna splnit ohlašovacípovinnost podle Čt. s teto
vyhlášky do 20 dnů ode dne
nabytíjejí účinnosti.

čl. tt
zrušovacíustanovení
ZruŠuje se obecně závazná vyhláška
13.12 2017.
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So odst.

2

č. 3t2o17, o

zákonao místních poplatcích

odst. 2 zákona o místních popl"t"i"i,
'" § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
1,1

l

místníchpoplatcích,

ze

dne

č1.1z
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 1.1-2020

h}t
o-'"r l
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místostarosta

Kapčuk
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dne: §a ,rP. ď,ďlrř
dne: .Í1 4

Vyvěšeno na úřední desce
Sejmuto z úřednídesky

"kí4

zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

