
Obecně závazná vyhláška obce Velhartice 
č. 1/2006 

 
o místních poplatcích  

 
 

Zastupitelstvo obce Velhartice vydává dne 12.12.2006 podle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust.  § 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. 

 
 

ODDÍL I 
Základní ustanovení 

 
Čl. 1 

 
Obec Velhartice zavádí a  vybírá tyto poplatky: 
 

a) poplatek ze psů 
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 
c) poplatek za užívání veřejného prostranství 
d) poplatek ze vstupného 
e) poplatek z   ubytovací kapacity 
f) poplatek  za  provoz  systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 
 

Čl. 2 
 

Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky  vykonává Obecní úřad ve Velharticích (dále jen 
správce poplatku) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o 
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č.  565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak 

 
 

ODDÍL II. 
Poplatek ze psů 

 
Čl. 3 

 
1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická  osoba, která má  trvalý 

pobyt nebo sídlo na území obce Velhartice a jejích částech. 
 

2) Poplatku ze psů podléhají psi starší 3 měsíců. 
 

 
a) Sazby poplatků činí ročně: 
 

• za jednoho psa  100,- Kč  
• za každého dalšího psa  100,- Kč  

 
b) Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a 
sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a který žije v jednočlenné domácnosti, 
činí 
 

• za jednoho psa  50,- Kč  
• za každého dalšího psa  50,- Kč  
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c) Od poplatku ze psa je osvobozen držitel, kterým je: 

• osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl 
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, 

• osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob 
• osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy 
• osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. 

zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění), 
• osoba, která má trvalé bydliště nebo sídlo v částech obce  

o  Nemilkov č.p. 25, 31, 48 
o  Braníčkov č.p. 4 
o  Velhartice – „Zahálka“, „Jamy“, „Šlajf“ 
o  Radvanice č.p. 3 

 
d) Nárok na osvobození od poplatku je vlastník povinen prokázat do 31.března běžného roku. 
 

 
Čl. 4 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti, oznamovací povinnost 
 

1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovrší stáří 3 měsíců, a to za 
jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby. 

2) Poplatek se platí za každý, i započatý kalendářní měsíc v případě zániku poplatkové povinnosti. 
3) Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů bude vrácen, na základě žádosti v souladu s § 64 odst. 4 

zákona 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, činí-li více jak 50,- Kč. 
4) Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15-ti dnů ode dne vzniku poplatkové 

povinnosti, do 15-ti dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv 
na výši poplatku, včetně zániku poplatkové povinnosti. 

5) Přiznání se podává na Obecním úřadu Velhartice ústně nebo písemně.  
 

Čl. 5 
Splatnost poplatku 

 
1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření předem, a to do 31.3. každého roku: 
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů 

od prvního dne následujícího měsíce, kdy povinnost poplatek platit vznikla 
3) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů za každý i započatý 

kalendářní měsíc. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené 
sazby. 

 
ODDÍL III. 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 
 

Čl. 6 
 

1) Poplatek za rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za účelem rekreace za 
úplatu pobývají v místě soustředěného turistického ruchu.  

 
2) Poplatku nepodléhají: 

 
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl 

přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, a jejich 
průvodci 

b) osoby  mladší 18  let a  starší 70  let nebo  osoby, na  které náležejí přídavky na děti  
(výchovné) anebo  vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu. 

 
Čl. 7 

Sazba poplatku za rekreační pobyt činí 5,- Kč za každou osobu a za každý i započatý den pobytu, 
není-li tento dnem příchodu.. 
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Čl. 8 

 
 

1) Poplatek vybírá ve stanovené výši pro obec Velhartice ubytovatel. Ubytovatel pod svou vlastní  
majetkovou odpovědností poplatek vybraný od poplatníků odvádí správci a za vybraný poplatek 
ručí. 

2) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu do které zapisuje: 
• dobu  ubytování, účel pobytu,  
• jméno, příjmení,  adresu  místa  trvalého pobytu  nebo  místa trvalého bydliště v  

zahraničí  
• číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování 

poskytl. 
Zápisy do evidenční  knihy musí  být vedeny  přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být 
uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel  uchovává po dobu  6 
let od  provedení posledního zápisu. Zpracování  osobních údajů v evidenční  knize se řídí 
zvláštním právním předpisem (Zákon  č. 101/2000  Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

 
Čl. 9 

 
1) Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení 

činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní 
moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15. dnů ode dne faktického zahájení této 
činnosti. 

2) Ubytovatel je povinen uvést své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo 
sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským 
subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních orgánů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky 
z její podnikatelské činnosti. 

3) Ubytovatel je povinen oznamovat správci poplatku veškeré změny mající vliv na výši poplatku 
uvedené v předchozích odstavcích do 15 dnů ode dne vzniku těchto změn. 

 
Čl. 10 

 
1) Ubytovatel platí  správci poplatek v hotovosti, nejpozději do 15.2. roku následného po roce 

vzniku či trvání poplatkové povinnosti. 
2) Evidenční knihu ubytovaných je ubytovatel povinen předložit správci poplatku ke kontrole  

nejpozději do 15.2 roku následného po roce vzniku či trvání poplatkové povinnosti. 
 
 

 
ODDÍL IV. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 
 

Čl. 11 
 

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 
kterým se rozumí kterým se rozumí provádění výkopových  prací, umístění dočasných  staveb a 
zařízení sloužících pro poskytování  prodeje a služeb, 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 potřeby tvorby filmových a televizních děl. 

2) Veřejná prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou v obci Velhartice a jejích částech  vyznačeny 
na mapkách, které tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky. 

3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné 
prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1). Užívá-li tutéž část veřejného prostranství 
několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce 
poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich. 
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Čl. 12 

 
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, užívání 
veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního 
stavu (odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku apod.).  

Čl. 13 
 
Sazby poplatku činí: 
 
1) Poplatky z  umístění dočasných staveb a zařízení 
sloužících pro poskytování prodeje a služeb: 
za každý, i započatý  m2 tržního místa ve všech obcích na den 10,- Kč  
za každý, i započatý  m2 k postavení lunaparků a jiných atrakcí 
ve všech obcích na den 1,- Kč  
 
2) Poplatky  za  používání veřejného prostranství 
místo ohraničené výměrou a dobou použití  
za m2 denně   0,50 Kč  
 
3) Za použití veřejného prostranství  k umístění reklamního zařízení 
za každý započatý m2  ročně  50,00 Kč  
tj. za každý započatý m2  denně 0,14 Kč  
 
 

Čl. 14 
 

Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni: 
a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného, nebo jejichž 

výtěžek  je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely 
b) subjekty, provádějící překop veřejného prostranství za účelem odstranění poruchy 

kanalizačního nebo vodovodního potrubí 
 

Čl. 15 
 

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku záměr užívat veřejné prostranství nejpozději v den 
vzniku poplatkové povinnosti přičemž je povinen uvést své jméno, příjmení nebo název právnické 
osoby, bydliště nebo sídlo. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským 
subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její 
podnikatelské činnosti. 

 
Čl. 16 

 
Poplatek je splatný: 

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den, kdy bylo s 
užíváním veřejného prostranství započato 

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 3 dny nejpozději v den, kdy užívání 
veřejného prostranství skončilo 

c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného 
kalendářního roku. 

 
ODDÍL V. 

Poplatek ze vstupného 
 

Čl. 17 
 

1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce  
podobného charakteru. 

2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a  právnické osoby,  které akci pořádají. 
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Čl. 18 

 
Sazba poplatku ze vstupného sníženého o DPH, je-li v ceně činí  

 
a) u tanečních zábav a diskoték 5%  
b) u plesů, pouťových a  tanečních zábav, divadelních  

a estrádních představení  3% 
c) ostatní akce podléhající poplatku 5% 
 

z úhrnné částky vybraného vstupného. 
 

Čl. 19 
 

Poplatek ze vstupného se nevybere, jedná-li se o : 
• účelové akce pořádané školami a dětskými zařízeními (např. výchovná a kulturní  

představení, apod.) 
• akce, z nichž výnos byl věnován na charitativní a veřejně prospěšné účely 
• jednorázové akce zájmových či účelových organizací a výtěžek je určen  na podporu 

činnosti těchto organizací 
• kulturní akce pořádané správou hradu Velhartice na velhartickém hradu. 

 
Čl. 20 

 
Pořadatel akce je povinen ohlásit akci nejpozději 5 dnů před jejím zahájením Obecnímu úřadu a 
předložit vstupenky k jejich označení. Pořadatel akce je povinen do 15-ti dnů ode dne konání  akce 
předložit Obecnímu úřadu vyúčtování poplatku ze vstupného a poplatek zaplatit. 
Na výzvu správce poplatku poplatník dále uvede bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o 
fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u  
peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 

 
 

ODDÍL VI. 
Poplatek z ubytovací kapacity 

 
Čl. 21 

 
Poplatek z ubytovací kapacity se platí z lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za 
úplatu. 
Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. 

 
Čl. 22 

 
Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den. 

 
Čl. 23 

 
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá: 

• ubytovací kapacita v zařízeních určených pro přechodné ubytování studentů a žáků 
• ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a 

právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření 
• ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou 

užívána jako hotelová zařízení 
• ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům 
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Čl. 24 
 

1) Poplatník je povinen se zaregistrovat u správce poplatku nejpozději do 15-ti dnů ode dne , kdy 
nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. Rovněž je povinen 
oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti 
do 15-ti dnů ode dne, kdy  tato skutečnost nastala. 

 
2) Poplatník je povinen při registraci oznámit jméno, příjmení nebo název právnické osoby, 

bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na jichž jsou vedeny 
peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 

 
 

Čl. 25 
 

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu do které zapisuje: 
• dobu  ubytování  
• jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo  místa trvalého bydliště v  zahraničí  
• číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování 

poskytl. 
Zápisy do evidenční  knihy musí  být vedeny  přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být 
uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel  uchovává po dobu  6 let od  
provedení posledního zápisu. Zpracování  osobních údajů v evidenční  knize se řídí zvláštním 
právním předpisem (Zákon  č. 101/2000  Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

 
Čl. 26 

 
1) Ubytovatel platí správci poplatek v hotovosti, nejpozději do 15.2. roku následného po roce 

vzniku či trvání poplatkové povinnosti. 
2) Evidenční knihu ubytovaných je ubytovatel povinen předložit správci poplatku ke kontrole  

nejpozději do 15.2 roku následného po roce vzniku či trvání poplatkové povinnosti. 
 
 

ODDÍL VIII. 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 
 

Čl. 27 
 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů platí 

 
1) fyzická osoba, která má v  obci trvalý pobyt; za domácnost může být  poplatek  odváděn  

společným  zástupcem,  za  rodinný nebo bytový dům  vlastníkem nebo správcem;  tyto osoby 
jsou  povinny obci  oznámit jména  a data  narození osob,  za které  poplatek odvádějí, 

 
2) fyzická  osoba, která  má  ve  vlastnictví stavbu  určenou nebo sloužící  k  individuální  rekreaci, 

ve které není  hlášena k trvalému  pobytu žádná  fyzická  osoba;  má-li k  této stavbě vlastnické  
právo více osob,  jsou  povinny  platit  poplatek společně a  nerozdílně, a to  ve výši 
odpovídající  poplatku za jednu fyzickou osobu. 

 
 

Čl. 28 
 

 
1) Sazbu poplatku tvoří: 

 
a) částka 250,- Kč za osobu  uvedenou v čl. 27  a kalendářní rok, a 
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b) roční sazba, 180,- Kč, stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku.  

Vyúčtování nákladů tvoří přílohu č. 2 této vyhlášky. 
 

2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví  stavby, která  je určena  nebo 
slouží  k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši,  
která  odpovídá  počtu kalendářních  měsíců  pobytu  nebo vlastnictví  stavby  v  příslušném  
kalendářním  roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

 
Čl. 29 

Úlevy a osvobození 
 

1) Sazba poplatku uvedená v čl. 27 odst. 1 písm a) a b) v případě uhrazení společným zástupcem 
za všechny poplatníky v domácnosti se upravuje následovně: 

 
a) 
jednočlenná domácnost roční sazba dle Čl 28 x 1,0  Kč/rok 
dvoučlenná domácnost roční sazba dle Čl 28 x 1,7  Kč/rok 
tříčlenná domácnost  roční sazba dle Čl 28 x 2,4  Kč/rok 
čtyřčlenná domácnost  roční sazba dle Čl 28 x 3,0  Kč/rok 
za každou další osobu se připočítává   250,0  Kč/rok 
 
b) Osoba nad 70 let (dovrší 70 let v příslušném roce) žijící v jednočlenné domácnosti 
platí poplatek ve výši 70% sazby, tj. sazba x 0,7,- Kč/rok. 

 
2) Na základě žádosti poplatníka nebo jeho zákonného zástupce se poplatek promíjí osobám, 

které se prokazatelně nezdržují v místě svého trvalého bydliště déle než 2 roky. Dojde-li ke 
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci 
tohoto měsíce. 

 
Čl. 30 

 
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. kalendářního roku. 

 
Čl. 31 

 
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a 
trvání jeho poplatkové povinnosti do 15-ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

 
 

ODDÍL VIII. 
Ustanovení  společná, přechodná a závěrečná 

 
Čl. 32 

 
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad 

poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacenou část až na trojnásobek. 
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

 
2) Za nesplnění povinnost nepeněžité povahy (oznamovací povinnost) vyplývající z této vyhlášky 

nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č.337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů se ukládají poplatníkům pokuty ve smyslu § 37 a § 37a zákona č.337/1992 
Sb. 

 
Čl. 33 

 
1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou 

obce, vyměří správce poplatku dlužné poplatky v souladu s § 12 zák. 565/1990 v platném 
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znění, ve výši určené  čl.7 odst.1) do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla. 

 
2) Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v odst. 1) učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo 

jeho doměření, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu 
písemně uvědoměn. 

 
3) Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního období, 

v němž poplatková povinnost vznikla. 
 

Čl. 34 
 

Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech na žádost 
poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout. 

 
 

Čl. 35 
 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 3/2004.  
 
 

Čl. 36 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.1.2007 

 
 
 
 
 
 
 _______________ _______________ 
 starosta obce místostarosta 
 
 
 
 
 
 Vyvěšeno: 13.12.2006 Sejmuto: 28.12.2006 


