
Obec Synkov-S|emeno
Zastupitelstvo obce

Obec ně záv azná vyh láš ka
ě.112021,

o místním poplatku z pobytu

ZastŮpitelstvo obce Synkov-Slemeno se na svém zasedání dne 3.3.2021 usnesením č.7
usneslo vydat na základě § 14 zákona ě. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,,zákon,o místních poplatcích"), a y souladu s § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. X28l20a0 Sb,, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecn ě závaznou vyhlášku (dále jen ,,tato vylrláška"):

čl. t
úv,odní ustanovení

(1) Obec Synkov-SleřT,l€tlcr trouto v,yhlášl<ou zavádí místttí poplatek z pobytu (dále jen

,,poplatek")

(2) Správcem poplatku je obecní úřad.

čl, e
Fřednrět, pop[atník a plátce poplatku

(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvají;í nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních

dnů u jednotlivého poskl/tovatelel ptrbyr{ll Fí,:o]r:ětem poplatku není pobyt, při kterém je

na základě ;zákoml ornezována os;oL;;,í s,,,obocja, a pobyt ve zdravotnickém zařizení
poskytovatele lůžkovr5 pléče, pckuti je tentcr pcbyt hrazenou zdravotní službou podle

zákana upravujícího r,,eřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.1

(2) Pop|atníkem p:plal,krr je,rscba, l<te,rá il obci ne:rí přihlášená (dále jen,,poplatník").2

(3) Plátcem poplatxu jr;l pT65Xlylorun,iu,1 úplatriého pobytu (dále jr,.n ,,plátce"). Plátce je

povinen vybrat poplatek od pcrplatrrika.3

l 
§ 3a zákona o místních poplatcích

' g 3 zákona o místních poplatcích

'g 3f, zákona o místních poplatcích



čl. s
Ohl;lšrcvací pov!n nost

(1) Plátce je povinen 1crrJelt:;právci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení

činnosti spoĎí,lající ,,, ooskytování úp!atného pobytu. Ukončelní této činnosti plátce

ohlásí správci loplatku ve lhůtě "15 dnů.

(2) V ohlášení plátce uvelde4

a) jméno, popřípac,ě jrnéna, a pří;lner:í riebo název, obecný identifikátor, by|-|i

přidělen, tnísto po:ytu nebo sídlc, sídlo podnikatele, popř'ípadě další adresu pro

doručovárrí; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny

jednat v prplatkr:vri;h věcee:h,

b) čísia všech lsr,,ých ijč;tů u posxytovatclů pi,atebních služetr, včetně poskytovatelŮ

těch,io slr.:žeb v ;:altran čí, uržívarrýcir v souvislosti s podnikatelskou činností,

v případě, že předrnět poplatku scuvisí s podnikatelskou činností plátce,

c) darlší údaj: ro;lltl:uirré prc} s an:vetlí ooplatitu, zejména místa a zařizení, případně

též rrbdobi rcrku, v richž trlot,;ll.,. ulc o:,:ly-:.

(3) Plátce, který nerná sídlr: r,ebo bydliště tta uzerni členského státu Evropské unie, jiného

smluvního státu Donody, o E,iropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské

konfederace t,uedr-. krtmrš ilCaj} ;:r:ž;le_lo,1ar,!.,eil v odsta,u,ci 2 adresu svého zmocněnce

v tuzemsku pr.l dcruť:olr,ání-5

(4) Dojcle-li ke zrněně úclaj{.i l_trierienýo.,t t,ch,láĚení, je plátce povinen tuto změnu oznámit

dc '15 dnů ode dne, kJr,,niastala,6

(5) Povirrnost ohlalsit riclaj pc,,1le oc.s:,.2 r,ebu jeh; změnu se ne,rztahuje na Údaj, který

rrlúže správce pocla'i|,lu ;lttto,mat zr,,,tarll,nt :půsi.rbem 4istitz rejs;tříkŮ nebo evidencí, do

ni,:hž má zříz:.en autotn;lti;:c\/any př'stllp. Cl.,ru!^ těchto údajů zveřejní správce poplatku

na své úřední Cesce.'

Č;i, rl

Evi, jtlrtč n í pcr,lin :tost8

(1) Piátce je povinen v,é$t v list,nné ;,É;bc ele|stronické podobě evidenční knihu za každé
zařízení nebcl ,-nísto, kde poskytuje úplatný polryt, Do evidenční knihy zapisuje údaje

týkající se fyzické osoc!,, které p:;skyttrl-. tiplatn,,; pobyt.

(2) Údaji podle odstatrce ,1 jso;
a) den počétku la cje,r k,once pi:byttt,

b) jméno, popřípaJč: jrnéna, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného
místa v zahra,nitlí,

a 
5 1+a odst. 2 zákona o místních poplatcích

" 5 
,t4a odst. 3 zákona o místních poplatcích

'5 ,l4a odst. 4 zákona o místních poplatcích
7 

5 t+a odst. 5 zákona o rnístních poplatcích
8 
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c) datum narozenii,

d) číslo a d:un p,1|161:lu totožneit;ti, <:erý:n ,rr -rže být

'1 . občarsk,y pr,lkaz,

2. cestovní doklai,
3. potvrzení o přechodném pobytu na území,

4 pobytová l<arla rc,dinného příslušnika cbčana Evropské unie,

5. prúkaz o povole;ní k prohyl"r:,

6. prukaz o poilolení k prohytti pro ctzince,

7, prúkaz o povolení k trvalému pobytu,

B. prukaz žaclalele o udělení mezinárodní ochrany, nebo

9. pruk,az žadatele o oosk,,,trIltí ecšasilé :chrany,, a

e) r,ýše vyb.arréhcr poplatku, nebo Cťjvod osvobození ocJ pop|atku,

(3) Zápisy do eviJenční knihy rnusí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně,

srozunritelně, způsohrem zaručujícínr trvalcst zápisů a musí být uspořádány postupně

z časového l,rlsaiska.

(4) Plátce .1e povinen ttchovávat ,;;tti.letičrt, knihu po dobu 6 let ode dne provedení

pcrsledního záyl'su,

l";l. g

lil,!denčin! p*vinr;O$t !,Ě zi€dřtcldušenrém rozsahu
(1) Plátce, klerý, ;ako pr:řadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt

účastníkům této akc,e, rrlůže plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu,

pckud

a) důvodrrě přeclprr:kéc!á, že ;li:r:ky',e p,:irllt rejméně 1,C00 účastníkům této akce, a

b) oznámí záměr plnít evidenční povinncst te zJednodušeném rozsahu nejméně 60

dnů přede dnem zahájení i:oskytování pobytu správci poplatku.

(2) Piátce,,t aznárrení prr,lle crdstav(;t} l pís:m. i:} ocůvodní předpokládaný počet účastníků

akce, kterým llude 1l:sil,ytnut ú:r|a.ný,33[,7t, a uvede o kulturní nebo sportovní akci

alespoň údaje o

a) dni počáiku a dni konce kcnání této akce,

b) názvu a druhrl tátir alkce, a:

c) jednotliv.,lch z,,ai'ízenich nel'lo tníslti:cil r,,e i..terých se bude pobyt poskytovat.

(3) Správce poplatkul rozhoCnutírn z:.a|<áže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve

zjednodušeném rozsahu, nelze-|i cředpokládat splnění podmínek podle odstavce 1.

C zákazu plnění eviclenčttí prcv',ln;r:sti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce
poplatku nejpczCějlcl,:':5 dnů o:je, ,jnrl czl,,álrrle:rí podle odstavce 1 písm b).

(4) Při plnění evicienční oov,irtnosti r e zjerJnodltšeném rozsahu se v evidenční knize vedou

pouze

a) údaje pcdle od::,tervce 2 písrn. a) až c) a

r



b) souhrnne údaje o poť;tu i,:astníl<r,l, kt:rým by| posk,ytnut pobyt, a o výši

vybrané1-o pcrp,llrtt<it v člr=nĎní pcrcjle

1. dne pcskytnutí pobytu,

2. zařízení nebo místa, ve kterých byi pobyt poskytnut, a

3. dúvoou osvc,boz€;ní.

čI" ;
Splatnclst poplatku

Plátce odve,Je v,y|cri,rný popat,,;k spirávc: po;;latku za uplynulé kalendářní čtvrtletí

nejpczději do 20. dner nár;lediijícihr: kaierrdářního čtvrtletí.

Od poplatku z pcrbytu jsou

poplatcích.9

čl. e
(}sveibozena

csvr:bozeny osoby vymezené v zákoně o místních

0l, §]

Nar,,l1,še,nli pop!elťku

(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výnrěrem k přimé úhradě.10

(2) Včas neodve)dane rcrr,llatky nebc tjiist tich"c poplatků může správce poplatku zvýšitaž
na trojnásobr=k; totrr ;:vlišelníje p',l:; ušeilsti,írn p,:lplatku sledujícím jeho osud.11

čl. to

J}řec; h c,d tlt! u*; leinoven í

Popiatkové povinnr:sti vzniklé plxe<i nabytíi^n úč!nnosti této vyhlášky se posuzují podle
dclsavadních právních předpisů.

]^§ SU zaXo,,a o mistnich popla,:cici,;

," § 11odst 2zákona o,nistních pr_pliitcícii
§ 1 1 odst. 3 zákona o mistnicl- porlatciclt

čl. s
$azba popíatiiu

Sazba poplatku činí4. K.Ď ;zak,až::lý;,lapcrčai,i de,l pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.



č]. í1
zruso,1arli ustanovení

Ruší se obecně závazná vyhláška č, 3l201g, o místním poplatku z pobytu, ze dne
18, 12.2019

cí. 12

Účinnost
-|-ato vyhláška nabý,uá účlinnosti '15. dnenr po dnijejího vyhlášení,

Jaroslav efr:1,1

místostarc,stat

á lůOu
3/ , ďlg

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřednídesce.

Vyvě,šeno na úřední drlsc,: lrlt-.

Se.;muto z úřednídesky direl:

starosta

5 ]ó (] ] I{yctinr:l, tlltr] Kci:žrlotI
,i ::i, ' i, r, ri. Knčž.

fr,a


