oBEc DoLNĺ BRANNÁ
Zastupitelstvo obce

obec ně zâv azná vy h láš ka
ć,.1l2o21,
o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo obce Dolní Branná se na svém zasedání dne 16.02.2021 usnesenĺm č,. llĺ1
usneslo vydat na základě $ 14 zákona č.565/1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o místníchpoplatcích"), a V souladu s $ 10 pĺsm. d) a $
84 odst.2 písm. h) zákona ć,. 12812000 sb., oobcích (obecní zŕĺzení),ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,tato vyhláška"):

čl. ĺ
Úvodní ustanovenĺ

(1) obec

Dolní Branná touto vyhláškou zavádí místnĺpoplatek

z

pobytu (dále jen

,,poplatek").

(2)

Správcem poplatku je obecní úřad.

ct.2
Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1)

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvajícínejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
dnŮ u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je

na základě zákona omezována osobnĺ svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení
poskytovatele lůŽkovépéče'pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní sluŽbou podle
zákona upravujícíhoveřejné zdravotní pojištění nebo pokud je jejĺ součástí'1
(2)

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci nenĺ přihlášená (dále jen ,,poplatník").2

(3)

Plátcem poplatku

je

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

povinen vybrat poplatek od poplatníka.3

Ş3a zákona o místníchpoplatcĺch
Ş3 zákona o místnĺchpoplatcĺch
$ 3f zákona o mĺstníchpoplatcích

ct. g
ohlašovací povinnost

(1)
(2)

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášenĺ nejpozději do 30 dnů od zahájení
Öinnosti spočĺvající
v poskytování úplatnéhopobytu. Ukončenítéto činnosti plátce
ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů.
V ohlášení plátce uvedea

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmenínebo nâzev, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, mĺsto pobytu nebo sĺdlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro
doručovánĺ;právnická osoba uvede téŽ osoby, které jsou jejĺm jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,

b)

c)
(3)

číslavšech svých účtůu poskytovatelů platebních sluŽeb, včetně poskytovatelů
těchto sluŽeb v zahraniči, uživaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnostíplátce,
dalšíúdaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízeni, případně
téŽ období roku, V nichŽ poskytuje pobyt.

Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na Území členskéhostátu 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 doručovánĺ.5

(4)
(5)

Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.o

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, kteý
mŮŽe správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do
nichŽ má zřizen automatizovaný přístup' okruh těchto údajůzveřejní správce poplatku
na své úřednĺ desce.7

ł

cl.
Evidenčnípovinnosť

(1)

Plátce je povinen vést vlistinné nebo elektronické podobě evidenčníknihu za kaŽdé
zaŕízeni nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenčníknihy zapisuje údaje
týkajícíse fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

(2)

Údaji podle odstavce 1 jsou
den počátku a den konce pobytu,
jméno, popřípadě jména, příjmenía adresa mĺsta přihlášení nebo obdobného
místa v zahraničí,

4
6
7
8

a)
b)

2 zâkona o místníchpoplatcĺch
3 zákona o místníchpoplatcĺch
4 zákona o mĺstnĺchpoplatcĺch
5 zákona o mĺstnÍch poplatcĺch
39
zákona
o místnĺchpoplatcĺch
Ş

$ 14a odst.
Ş14a odst.
$ 14a odst.
Ş'l4a odst.

c)
d)

datum narození,
öíslo a druh průkazu totoŽnosti, kterým mŮŽe být
1. občanský prťkaz,

2' cestovnĺ doklad,

e)
(3)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

potvrzení o přechodném pobytu na Území,
pobytová kańa rodinného přĺslušnĺkaobčana Evropské unie,
průkaz o povolení k pobytu,
prŮkaz o povolení k pobytu pro cizince,
prŮkaz o povolení k trvalému pobytu,
průkaz Žadatele o udělenĺ mezinárodní ochrany, nebo
průkaz Žadatele o poskytnutĺ dočasnéochrany, a

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 evidenčnĺknihu po dobu 6 let ode dne provedení

posledního zápisu'

(1)

cl. s
Evidenčnípovinnost ve zjednodušenémrozsahu
Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt
Účastníkůmtéto akce, můŽe plnit evidenčnípovinnost ve zjednodušeném rozsahu,
pokud

a)
b)
(2)

důvodně předpokládá, Že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkůmtéto akce, a
oznámÍ zámër plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60
dnů přede dnem zahĄeni poskytování pobytu správci poplatku.

Plátce v oznámení podle odstavce 1 pĺsm. b) odůvodnípředpokládaný počet účastníků
akce, kteým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci
alespoň údaje o
dni počátku a dni konce konání této akce,
nâzvu a druhu této akce, a
jednotlivých zaŕizeníchnebo místech, ve ktených se bude pobyt poskytovat.

a)
b)
c)

(3)

(4)

Správce poplatku rozhodnutím zakáŽe plátci oznámené plnění evidenöní povinnosti ve
zjednodušeném rozsahu, nelze-|i předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1.
O zákazu plněnĺ evidenčnĺpovinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce
poplatku nejpozdějido 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b)'
Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenčníknize vedou
pouze

a)

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

b)

souhrnné údaje o počtu úöastníků, kterým by| poskytnut pobyt,

ao

výši

vybraného poplatku v členěnípodle
1. dne poskytnutí pobytu,

2. zařízenínebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3. důvodu osvobození.

ct. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí10 Kö, za každý zapoćatý den pobytu, s výjimkou dne jeho
počátku.

ct. 7
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku za uplynulé pololetĺ nejpozději do
10. dne následujícího kalendářního pololetí.

ct.8
osvobození

od

poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně

o

místních

poplatcích.9

ct. g
Navýšenípoplatku

(1)
(2)

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši' vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem k přímé Úhradě.10

Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můŽe správce poplatku zvýśitaž
na trojnásobek; toto zvýšeníjepřĺslušenstvímpoplatku sledujícímjeho osud.11

cl. ĺo
Přechodné ustanovení
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnostitéto vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

Ş3b zákona o mÍstnĺch poplatcĺch
Ş11 odst. 2zákona o mĺstníchpoplatcĺch
11
$ 11 odst. 3 zákona o místnĺchpoplatcĺch

9

10

cl.

ĺĺ

Zľušovacíustanovení

Rušíse obecně závazná vyhláška ö. 212019, o mĺstnímpoplatku z pobytu, ze
18. 11. 2019.

cl. tz
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti15. dnem po dni jejího vyhlášení.

<--t'

rku*

ł
Josef J n
místostarosta

VyvěŠeno na riřední desce

(-.-

dne: 2

Sejmuto z úřednídesky dne:

Libor Čvančara
starosta

| 2, 2o2/

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické Úřednídesce

dne

