Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice
č. 1/2004
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Hladké Životice se na svém zasedání dne 18. 11. 2004 usneslo vydat
podle ustanovení § 14 odst.2 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku.
ČÁST PRVNÍ

Zavedení místních poplatků
Čl. 1
1. Touto obecně závaznou vyhláškou se pro územní obvod obce Hladké Životice zavádí
místní poplatky a upravují se podrobnosti jejich vybírání, zejména se stanovují konkrétní
sazby zavedených místních poplatků, ohlašovací povinnosti ke vzniku a zániku
poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případná osvobození od zavedených místních
poplatků.
2. Obec Hladké Životice ( dále jen „obec“ ) zavádí a vybírá tyto místní poplatky ( dále jen
„poplatky“ ):
α
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
β
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
3. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů je upraven samostatnou obecně závaznou vyhláškou
obce.
ČÁST DRUHÁ

Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku ze psů podléhají psi starší 3 měsíců.

Čl. 3
Poplatník
Poplatník tohoto poplatku je:
a) každá fyzická osoba, která je držitelem psa (psů) a která má v obci Hladké Životice
trvalý pobyt,
b) každá právnická osoba, která je držitelem psa (psů) a která má v obci Hladké Životice
sídlo.

Čl.4
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu
χ do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí
držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit
zánik své poplatkové povinnosti.
2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o
místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí
v oznámení správci poplatku prokázat.
3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na
výši poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození a to do 30 dnů ode dne, kdy
tato skutečnost nastala.

Čl. 5
Identifikace psů
1. Správce poplatku vydá poplatníkovi, který splnil ohlašovací povinnost identifikační
známku pro psa (dále jen „známka“).
2. Známka slouží k trvalému označení psa, pro něhož byla vydána. Vydaná známka je
nepřenosná na jiného psa, byť by šlo o psa téhož držitele a rovněž není přípustné převádět
držbu psa společně s vydanou známkou.
3. Ztrátu, zničení nebo odcizení známky je poplatník povinen ohlásit správci poplatku do 15
dnů ode dne, kdy se o dané skutečnosti dozvěděl.

Čl. 6
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku ze psů u poplatníků – fyzických osob se stanovuje takto:
a) je-li pes chován (umístěn) v rodinném domě nebo na pozemcích mimo budovy
(např. v kotci), pak poplatek činí
1. za prvního psa 75,- Kč ročně
2. za druhého a každého dalšího psa 120,- Kč ročně,

b)
nejde-li o případ uvedený pod písm. a) (např. je pes chován v bytovém domě),
pak
poplatek činí
1. za prvního psa 250,- Kč ročně
2. za druhého a dalšího psa 350,- Kč ročně.
2. Sazba ze psů u poplatníků, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního důchodu,
δ vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo sirotčího
ε důchodu se stanovuje takto:
φ a) je-li pes chován jako v bodě 1.a) tento poplatek je stejný,
γ b) je-li pes chován v bytovém domě pak poplatek činí:
η
1. za prvního psa 100,- Kč ročně
ι
2. za druhého psa a dalšího psa 250,- Kč ročně.
3.
ϕ

Sazba poplatku ze psů u poplatníků – právnických osob se stanovuje na Kč 1.000,- ročně
za prvního psa a Kč. 1.500,- za druhého a každého dalšího psa.

4. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
κ odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
5.

Skutečnost, že je poplatník poživatelem důchodu dle ust. čl. 6 odst.2), je poplatník
povinen prokázat příslušným potvrzením správy sociálního zabezpečení.

Čl. 7
Osvobození od poplatku a úlevy
1. Od poplatku ze psů je ze zákona osvobozen držitel psa, který je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán
λ
III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
µ b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v písm. a),
ν c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
ο d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
2. Poplatek se dále neplatí ze psů:
a) užívaných Policií České republiky, popř. obecní policií,
b) vycvičených k záchranářským účelům, pokud poplatník předloží příslušné osvědčení o
vykonané zkoušce,
c) jejichž držiteli je obec nebo příspěvková organizace jí zřízená.

Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatková povinnost k poplatku ze psů vzniká, nejde-li o případ osvobození od poplatku,
dnem, kdy předmětný pes dovrší stáří tří měsíců nebo dnem, kdy poplatník nabude do
držby psa staršího tří měsíců anebo prvním dnem měsíce následujícího po vzniku trvalého
pobytu nebo sídla držitele psa staršího tří měsíců v Hladkých Životicích. Poplatková

povinnost k poplatku ze psů rovněž vzniká dnem, kdy zanikl důvod pro osvobození od
poplatku ze psů (čl.7).
2. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy fyzická nebo právnická osoba přestane splňovat
znaky poplatníka (čl.3), nebo dnem, kdy vznikl důvod pro osvobození od poplatku za psů
(čl. 7).
3. Poplatek ze psů se platí za období od prvního dne měsíce, v němž vznikla poplatková
povinnost, do posledního dne měsíce, v němž zanikla poplatková povinnost.

Čl. 9
Splatnost poplatku
1. Poplatek ze psů je splatný:
a) jednorázově na kalendářní rok do 31. března daného kalendářního roku, pokud celková
π
výše poplatku ze psů u poplatníka nepřevyšuje 1.000,- Kč.
θ b) ve čtyřech stejných splátkách vždy do 31. března, 31. května, 31. srpna a 30. listopadu
ρ
daného kalendářního roku, pokud celková výše poplatku ze psů u poplatníka je více než
σ
1.000,- Kč.
2. I v případě celkové výše poplatku ze psů u poplatníka je vyšší než 1.000,- Kč lze poplatek
zaplatit jednorázově do 31. března daného kalendářního roku.
3. Zanikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je dosud neuhrazený
nedoplatek poplatku splatný do 30 dnů po zániku poplatkové povinnosti.

ČÁST TŘETÍ

Poplatek za užívaní veřejného prostranství
Čl. 10
Předmět poplatku
1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění
výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování služeb a prodeje
zboží, 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 pro potřeby
tvorby filmových a televizních děl.

Čl. 11
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím v obci Hladké Životice jsou: ulice Stachovická, ulice Malá strana,
ulice U hřiště, prostranství před Obecním úřadem č.p. 208, chodníky na ulici Hlavní a na ulici
Oderské, příjezdová komunikace k vlakovému nádraží na par.č. 1284 (část ul. Oderská).

Čl. 12
Poplatníci
1. Poplatníkem poplatku za užívání veřejného prostranství je každá fyzická i právnická
osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10.
2. Užívá-li stejnou část prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého
poplatku za užívání veřejného prostranství společně a nerozdílně; správce poplatku může
uložit zaplacení celého poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 13
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně
10 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než
1 den, je tuto povinnost nutno splnit před zahájením užívání veřejného prostranství.
2. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit tuto skutečnost
správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do 10 dnů a nahlásit rozsah záboru
v m2.
3. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ.

Čl. 14
Sazba poplatku
1. Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného
prostranství:
a) za provádění výkopových prací

10,- Kč

b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje

10,- Kč

c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb

10,- Kč

d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje

50,- Kč

e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb

10,- Kč

f) za umístění stavebního zařízení

10,- Kč

g) za umístění reklamního zařízení

3,- Kč

h) za umístění cirkusů

10,- Kč

i) za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí

10,- Kč

j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa

10,- Kč

k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní
a reklamní akce

10,- Kč

l) za užívání prostranství pro potřeby tvorby film. a televizních děl

10,- Kč

m) za umístění skládek

10,- Kč

Čl. 15
Osvobození od poplatku
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se ze zákona neplatí:
a) za užívání pro akce, jejichž výtěžek je prokazatelně určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely,
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené.
2. Poplatek za užívání veřejného prostranství se dále neplatí:
a) při využívání veřejného prostranství z důvodu odstraňování havárie inženýrských sítí,
b) při provádění výkopových prací z podnětu obce nebo příspěvkové organizace založené
obcí,
c) při zvláštním užívání veřejného prostranství obcí nebo příspěvkovou organizací
zřízenou obcí nebo při kulturních, sportovních a jiných akcí jimi pořádaných.

Čl. 16
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1.

2.

Poplatková povinnost k poplatku za užívání veřejného prostranství vzniká, nejde-li o
případ osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství, dnem, kdy započalo
zpoplatněné užívání. Poplatková povinnost k poplatku za užívání veřejného prostranství
rovněž vzniká dnem, kdy zanikl důvod pro osvobození od tohoto poplatku (čl. 15).
Poplatková povinnost k poplatku za užívání veřejného prostranství zaniká dnem, kdy
zpoplatněné užívání skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu,
nebo dnem, kdy vznikl důvod pro osvobození od poplatku za užívání veřejného
prostranství (čl. 15).

Čl. 17
Splatnost poplatku
1.
2.

Poplatek za užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 5 dnů je splatný nejpozději
v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
Poplatek za užívání veřejného prostranství na dobu delší než 5 dnů je splatný do 15 dnů
od ohlášení zpoplatněného užívání veřejného prostranství.

ČÁST ČTVRTÁ

Poplatek ze vstupného
Čl. 18
Předmět poplatku
1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce (dále jen“akce“) sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného
obsažena.
2. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může
zúčastnit.

Čl. 19
Poplatníci
Poplatníkem tohoto poplatku je každá fyzická i právnická osoba, která akci pořádá
(pořadatel).

Čl. 20
Ohlašovací povinnost
1.
2.
3.

Poplatník je povinen nejpozději 10 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její
pořádání a vstupenky označené cenou, datem konání akce a jménem pořadatele předložit
ke kontrole a označení.
Ohlášení podléhá i konání akce osvobozené od poplatku.
Do 3 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši
vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného
obsažena a předložit neprodané vstupenky ke kontrole.

Čl. 21
Sazba poplatku
Sazba poplatku ze vstupného činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného.

Čl. 22
Osvobození od poplatku
1.
2.

Poplatek ze vstupného se ze zákona neplatí u akcí, jejichž celý výtěžek je prokazatelně
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
Poplatek ze vstupného se dále neplatí:

a) u akcí, které pořádá obec, příspěvková organizace zřízená obcí,
b) u filmových představení,
c) u sportovních akcí pořádaných TJ Niva Hladké Životice a ASPV Hladké Životice.

Čl. 23
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

ČÁST PÁTÁ

Společná ustanovení
Čl. 24
1.

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této
τ vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit
pokutu ve smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.

Čl. 25
1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto
obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto
úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od
konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 26
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.

ČÁST ŠESTÁ

Ustanovení zrušovací
Čl. 27
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
ze dne 24.1.1995.
ČÁST SEDMÁ

Účinnost
Čl. 28
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinností dnem 1. ledna 2005.

Robert Chovanec
místostarosta

Jaroslav Petržela
starosta obce

