
Obecne závazná vyhláška Mestyse Krtiny
c. 7/2007

o místním poplatku z ubytovací kapacity

3) Ubytovatel je povinen vést v písemoé podobé evídencní knibu, do které zapísuje dnbu

ubytoniní, jméno. pfíjmcní, adresu místa trvalého pobyto nebo místa trvalého bydlíSte

v zahranicí a císlo obcanského prÚkazu nebo cestovního dokladu Iyzieké osoby, které
ubytováni poskytl. Zápisy du evidencni knihy musi být vedcoy prehlednc a srozumí-
telne. Tyto zápisy musí být usporádány postupne z casovébo hledíska.

lastupitclstvD Mestyse Kitíny vydalo dne 10. 12. 2007 podle ustannvení , 14 zákona
e. 565/1990 Sb. o místních poplateieh, ve zneni puzdejších pi'edpisu a v souladu

s ustannvenímí , 10 a ,84 zákona e. 128/2000 Sb., o obcích. ve zneni pozdejsích predpisÚ.
tuto oheene zÚvazoou v'yhlásku.

CI. 5

Sazba poplatku

Poplatck cíní za každé v)'užité IÚžko a deo 2,- Kc

CI. 6

Splatnost poplatku

CL! Poplatek je splatný nejpozdeji do posledniho dne každého pololetí.

Výkon správy místnich poplatkÚ provádí Úrad mestysc ve Krtinách. Na rízení o poplatcích
se vztahuje zákon e. 337/1992 Sb.. o správe daní a poplatkÚ,ve znení pozdejších predpisu,
není-Ii zákonem e. 565/1990 Sb., o mistnieh poplatcích, ve zneni pozdejšieh predpisÚ
stanovenojinak.

CI. 7
Osvobození

CI, 2
Predmet poplatku

I) Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zarizcních sloužicích pro prechodné ubliován; studentÚa žáku,
b) ubytovací kapacita v zarizeních sloožicích pro ubytování pracovniku fyzických

a právnických osob, ktcré toto zar;zeni vlastni ncbo k nemu maji právo hospodarení,
c) ubytovací kapacita ve zdravntnických nebo lázenských zarizeních, pokud nejsou

uživanajako hotelová zarizení,
d) ubytovací kapacita v zarizeních sloužicích sociálnim a charítat;vnim ucelum.

Poplatck se vyhírá z ubytovací kapacity v zarízeních urcených k prechodnému ubytováni

za uplatu. Poplatek se platí za každé využité lužko a den.

C1.3

Poplatník

2) Vznik nároku na osvobozeni od placeni poplatku je poplatnik pnvinen správcí poplatku
oznámit pisemne nebo ustnc do protokolu ve IhÚtedo 15dnÚode dne, kdy nastala
skutecnost zakl~dajici nárok na osvobozeni. Stejným zpusobem a ve stejné lhute
je pnplatnik povinen omámit zánik nároku na osvobozeni.Poplatek plati uhytovatel, kterým je Iyzieka nebo právnická osoba, která prechodné

ubytováni poskytla

CI. 4
Oznamovací povinnost

CI. 8
Úlevy

Nárok na ulevu na poplatku má:

I) Ubytovatelje povinen správci poplatkuoznámít písemne nebo Ústnedo protokolu
zahájeni cinnosti spocívající v poskytovániprechodného ubytováni ve lhute dol5 dnu
ode dne faktického zahájeni této cinnosti. Ubytovatel ve stejné IhÚteoznámi sprá,'ci
poplatku ukonceni cinnosti spocívající v poskytováni prechodného ubytováni.

a) ubytovatel v obdobi od :
31.3.d031.5aod I.I0do 1. 12. bežného roku ve výši I,-Kc

CI. 9

2) Pf! plneni oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen správci poplatku sdelit
prijmeni, jméno ncbo název právnické osoby, bydlište nebo sídlo, rodné cislo
nebo ICO. Jde-!í o fyzíckou nebo právnickou osobu, ktcráje podnikatelským
subjektem, uvedc též cisla ÚctÚu penežních ÚstavÚ,na nichž jsou vedeny penežní
prostredky zjcji podnikatelské cinnosti.

I) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) vcas nebo ve správné výši, vymeri obec

poplatek platebním výmerem, Vcas nezaplacené(neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou cást muže obec zvýšit až na trojnásobek. Vymerené

poplatky se zaokrouhluji na cele koruny nahoru.
2) Pokud poplatnik nesplni ve stanovené lhute svoji oznamovací povinnost \)'plývajicí

z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona c. 337/1992 Sb"

o správe daní a poplatkÚ, ve zneni pozdejších predpisÚ, mÚže mu správce poplatku

opakovane uložit pokutu za nepenežité plnení ve smyslu ustanoveni ~ 37 a, 37"
citovaného zákona-

CI,10

I) pokud poplatnik nebo plátce nespi ni svoji poplatkovou povinnost stanovcnou touto
obecne závaznou vyhláškou, lze dlužné cástky vymerít nebo domerit do 3 let od konce
kalendárního roku, ve kterém poplatkova povinnost vznikla,

2) Byl-li pred uplynutim této IhÚty ucinen Úkon smerujicí k vymereni nebo domereni
poplatku, beži triletá IhÚta znovu od konce roku, v nemž byl poplatnik nebo plátce
o tomto Úkonu písemne uvedomen. Vymerit nebo domerit poplatek však lze nejpoz-

dej i do 10 let od konce kalendárniho roku, ve kterém poplatková povinnost vmikla,

CI,lJ

Správce poplatku muže na žádost poplatníka z duvodÚ odstraneni tvrdosti poplatek nebn jeho

prislušenstvi zcela nebo cástecne prominout

CLJ2

Dnem Úcinnosti této vyhlášky se Zfušuje obecne závazná vyhláška obce Kitiny e, 1/2007

o mistních poplatcích ze dne 28.3.2007.
Tato obecne závazná vyhláška nabývá Úcinnosti dnem vyhlášeni.
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