Mě stys Kř tiny
Kř tiny é .112021,
Obecně závazná vyhláš ka mě stysu
o mí stní mpoplatku z pobytu
Zastupitelstvo mě stysu Kř tinyse na své m zasedání dne 22. ú nora 2021 usnesení m
Sb., o mí stní ch poplatcí ch, ve zně ní
.
č . 5 usneslovydat na základě § 14 zákona č 565/1990
pozdě jš í př
ch edpisů (dále jen ,,zákon o mí stní chpoplatcí ch"), a vsouladu s § 10 pí sm. d)
Sb., o obcí ch (obecní zř izeni), ve zně ní
.
a § 84 odst. 2 pí sm. h) zákona č 12812000
př edpisů tuto
,
pozdě jš í ch
obecné závaznou vyhláš ku(dále jen ,,tato vyhláš ka"):

č l.t
ú vodní ustanovení

(1)
(2)

Mě stysKř tiny toutovyhláš kouzavádí mí stní poplatek z pobytu (dále jen ,,poplatek"),
Správcem poplatku je ú ř admě stysuKř tiny,Í

é l. z
Př edmě t,poplatní k a plátce poplatku

(1)

Př edmě tempoplatku je ú platný pobyt trvají cí nejvýš e60 po sobě jdoucí ch kalendář ní ch
dnů u jednotlivé ho poskytovatele pobytu. Př edmě tempoplatku není
a) pobyt, př i které m je na základě zákona omezována osobní svoboda,2
pokud je tento pobyt
pé č e,
b) pobyt ve zdravotnické m zař í zeníposkytovatele lů ž kové
nebo
hrazen zdravotní služ boupodle zákona upravují cí ho veř ejné zdravotní pojiš tě ní
pokud je její souč ástí

(2)
(3)

Poplatní kem poplatku je osoba, která v obci není př ihláš ená(dále jen ,,poplatní k").3

Plátcem poplatku

je

poskytovatel ú platné hopobytu (dále jen ,,plátce"). Plátce je

povinen vybrat poplatek od poplatní ka.a

č t.s
Ohlaš ovacípovinnost

(1)

plátce je povinen podat správci poplatku ohláš enínejpozdě jido 15 dnŮ od zahájení
č innostispoč í vají vcí poskytování ú platné hopobytq. Ukonč eníté to č innostiplátce

ohlásí správci poplatku ve lhů tě15 dnů ,

(2)

V ohláš eníplátce uvedes
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1

2

§
3
5

a)

jmé no, popř í padějmé na, a př í jmenínebo název, obecný identifikátor, by| -li
př idě len,mí sto pobytu nebo sí dlo, sí dlo podnikatele, popř í padě dalš adresu
pro
í
doruč ováníprávnická
;
osoba uvede té ž osoby, které jsou její m jmé nem oprávně ny
jednat v poplatkových vě cech,

b)

poskytovatelů
č í sla
vš echsvých ú č tů
u poskytovatelů platební chsluž eb, vč etně
tě chto služ eb
v zahranič íuž
, í vanýchv souvislosti s podnikatelskou č inností ,
v př í padě ž, epř edmě t poplatkusouvisí s podnikatelskou č innostíplátce,

c)

dalš úí daje rozhodné pro stanovení poplatku, zejmé na mí sta a zař í zení ,př í padně
té ž období roku, v nichž poskytuje pobyt.

(3)

Plátce, který nemá sí dlo nebo bydliš těna ú zemí č lenské ho
státu Evropské unie, jiné ho
smluvní ho státu Dohody o Evropské m hospodář ské m prostoru nebo Š výcarské
konfederace, uvede kromě ú dajů pož adovanýchv odstavci 2 adresu své ho zmocně nce
v tuzemsku pro doruč ování .6

(4)

Dojde-li ke změ něú dajů uvedených v ohláš ení je
, plátce povinen tuto změ nuoznámit
do 15 dnů ode dne, kdynastala.7

(5)

Povinnost ohlásit ú daj podle odst. 2 nebo jeho změ nuse nevztahuje na ú daj, který
poplatku automatizovaným způ sobemlí stitz rejstř í ků nebo evidencí , do
mů ž správce
e
nichž má zř í zenautomatizovaný př í stup. Okruh tě chtoú dajů zveř ejní správce poplatku
na své ú ř ední desce.8

č l.+
Evidenč nípovinnostg

(1)

Plátce je povinen vé st v listinné nebo elektronické podobě evidenč níknihu za kaž dé
zař í zenínebo mí sto, kde poskytuje ú platný pobyt. Do evidenč níknihy zapisuje ú daje
týkají cí sefyzické osoby, které poskytuje ú platný pobyt.

(2)

Údaji podle odstavce ,l jsou
den poč átkua den konce pobytu,
jmé no, popř í padě jmé na, př í jmenía adresa mí sta př ihláš enínebo obdobné ho
mí sta v zahranič í ,

a)
b)

c)
d)

datum narození ,
č í slo
a druh prů kazutotož nosti,kteriým mů ž být
e
1. obč anskýprů kaz,

2.
3.
4.
5.
6.
6
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cestovní doklad,
potvrzení o př echodné mpobytu na ú zemí ,
pobytová karta rodinné ho př í sluš ní ka
obč ana Evropskéunie,
prů kazo povolení k pobytu,
prů kazo povolení k pobytu pro cizince,

7. prů kazo povolení k trvalé mu pobytu,
8. prů kazž adateleo udě lenímezinárodní ochrany, nebo
9. prů kazž adateleo poskytnutí doč asnéochrany, a

e)
(3)

výš evybrané ho poplatku, nebo dů vodosvobození od poplatku.

Zápisy do evidenč níknihy musí být vedeny správně , ú plně prů
kazněpř, ehledně ,
,
srozumitelně , zpŮ sobem
zaruč ují cí trvalost
m
zápisů a musí být uspoř ádány postupně
z č asové ho
hlediska.

(4)

Plátce

je

povinen uchovávat evidenč níknihu po dobu 6 let ode dne provedení

poslední ho zápisu.

(1)

č l.s
Evidenč nípovinnost ve zjednoduš ené mrozsahu5
Plátce, ktený jako poř adatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje ú platný pobyt
ú č astní kŮtémto akce, mů ž plnit
e evidenč nípovinnost ve zjednoduš ené mrozsahu,
pokud

a)
b)

dŮ vodněpř edpokládá, ž eposkytne pobyt nejmé ně 1000 ú č astní kůté m
to akce, a
oznámí zámě r plnit evidenč nípovinnost ve zjednoduš ené mrozsahu nejmé ně 60
dnů př ede dnem zahá4ení poskytování pobytu správci poplatku.

(2)

Plátce v oznámení podle odstavce 1 pí sm. b) odů vodnípř edpokládaný poč etú č astní ků
akce, kterým bude poskytnut ú platný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci
alespoň ú daje o
dni poč átkua dni konce konání té to akce,

a)
b)
c)

názvu a druhu té to akce, a
jednotlivých zař í zení chnebo mí stech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.

(3)

Správce poplatku rozhodnutí m zakáž eplátci oznámené plně níevidenč nípovinnosti ve
zjednoduš ené mrozsahu, nelze-| i př edpokládat splně nípodmí nek podle odstavce 1.
O zákazu plně níevidenč nípovinnosti ve zjednoduš ené m
rozsahu rozhodne správce
poplatku nejpozdě ji do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 pí sm, b),

(4)

Př i plně níevidenč nípovinnosti ve zjednoduš ené mrozsahu se v evidenč níknize vedou
pouze
ú daje podle odstavce 2 pí sm. a) až c) a

a)
b)

souhrnné ú daje o poč tuú č astní ků
,
kterým
by| poskytnut pobyt,
vybrané ho poplatku v č leně ní podle
1. dne poskytnutí pobytu,
2. zař izení nebo mí sta, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3. dů voduosvobození .

č t.e

ao

výš i

Sazba poplatku
Sazba poplatku č iní
20 Kč za kaž dýzapoč atýden pobytu, s výjimkou dne jeho
poč átku.

č l. z
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozdě jido 10. dne následují cí ho
pololetí .

č l.a
Osvobození a ú Ievy
(1)

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba1o
nevidomá, osoba, která je považ ovánaza závislou na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravují cí hosociální služ by,osoba, která je drž itelemprů kazu
ZTPlP, a její prů vodce,

a)

b)
c)

mladš 18
í let,

d)

hospitalizovaná na ú zemí obce ve zdravotnické m zař í zeníposkytovatele lů ž kové
pé č se výjimkou osoby, které je poskytována lázeň skálé č ebně rehabilitač péníč e
peč ují cí
o dě ti nazotavovací akci nebo jiné podobné akci pro dě tipodle zákona

e)

upravují cí hoochranu veř ejné ho zdravíkonaných na ú zemí obce nebo
vykonávají cí na ú zemí obce sezónní prácií 1 pro právnickou nebo podnikají cí

0

fyzickou osobu nebo
pobývají cí na ú zemí obce
1.

ve š kolské mzař í zenípro výkon ú stavní nebo ochranné výchovy

anebo

pro preventivně výchovnou pé č anebo
i
š kolské mzař í zení
v zař izení pro dě ti
vyž adují cí
okamž itoupomoc,
2. v zař í zeníposkytují cí mubytování podle zákona upravují cí ho sociální služ by,
3. v zař izení slouž í cí m
k pomoci lidem v ohrož ení nebo nouziprovozované m
poplatní kem daně z př í jmůprávnických osob, nebo
veř ejně prospě š ným

4.

za

výkonu záchranných nebo likvidač ní ch
prací podle zákona
ú č elem

o integrované m záchranné m systé mu.
(2)

k
Od poplatku z pobytu je osvobozen př í sluš níbezpeč
nostní ho
sboru, voják
v č inné služ běstátní
,
zamě stnanec nebozamě stnanecČ eské
republiky pobývají cí
na ú zemí obce v zař í zeníve vlastnictví Č eské
republiky nebo té to obce v souvislosti
s plně ní msluž ební ch nebopracovní ch ú kolů .12

č l.g
to

"
tz

5 3b odst. 1 zákona o mí stní chpoplatcí ch
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zákona o mí stní chpoplatcí ch

Navýš enípoplatku
(1)

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem vč asnebo ve správné výš i, vymě řmu
í správce
poplatku poplatek platební m výmě remk př í méú hradě ,13

(2)

poplatků mů ž esprávce
poplatku zvýš itaž
Vč asneodvedené poplatky nebo č ást tě chto
př í sluš enství poplatku
m
na trojnásobek; toto zvýš ení je
sledují cí mjeho osud.la

č l.to
př echodné ustanovení
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle té to vyhláš kya poskytovala ú platný
pobyt nebo př echodné ubytování za ú platu př ede dnem nabytí ú č innostité tovyhláš ky,
je povinna splnit ohlaš ovacípovinnost podle Č gt. teto vyhláš kydo 15 dnů odedne
nabytí její ú č innosti,

č l.tt
zruš ovacíustanovení
Zruš uje se obecnězávazná vyhláš ka č .512019
o mí stní chpoplatcí ch ze dne 16. 12.2019.

ě l.tz

Úč innost
dnem
Tato vyhláš ka nabýváú č innosti

1

.

dubna 2021.

Mgr. Emil Pásek
mí stostarosta

na ú ř ednídesce dne:24.2,2021
Vyvě š eno
Sejmuto z ú ř ednídesky dne:

ts
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5 11 odst.2 zákona o mí stní ch poplatcí ch
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starosta

