Obecné závazná vyhláška obce Nýdek č. |l20l9,
o místníchpoplatcích
ZastuPitelstvo obce Nýdek na svém zasedánidnet4.t2.20l9 usnesením č. 15
usneslo vydat na
základě § 14 zélkona Č.56511990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších přeápisů
a
v souladu s § 10 písm..d) a.§ 84 odst. 2 písm. h) zekoiai. tZgtzooo Sb., o otcíchiobe
ciízíizení!,
ve znění PozdějŠÍchpředpisŮ, tuto obecně
(dále jen,,tato vyhláška.,):

"ffiífř.rrhlášku

základní ustanovení
čt. t
Nýdek
poplatek
poplatek
poplatek

1) Obec

a)
b)
c)

zav ádi tyto místnípoplatky (dále j en,,poplatky'.)
ze psů

:

za tůíváníveřejného prostranství

z pobytu

2) Správcem poplatku je obecní uřad.l

oddíl II.

Poplatek ze psů
čt. z
Poplatník a předmět poplatku

l) PoPlatek ze psŮ platí drŽitel psa. Držitelem je pro účelytohoto poplatku

přihlášená nebo má sídlo na iuemi obce Nýdek (dále jen
,,poplatnik.).
2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších3 měsíců.3

2

osoba, která je

čt. r
Ohlašovací povinnost
1)

PoPlatník je Povinen ohlásit správci poplatku,vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů
ode dne kde se Pes stal staršímtří měsíců, nebo ode dne, t<dý nabyl psa staršíhotří
měsíců.
Ve lhŮtě 30 dnŮ je povinen ohlásit také zanik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa,
jeho ztrátu, darování nebo prodej).

2)

Povinnost ohlásit dňenípsa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

3)

Při Plnění ohlaŠovacípovinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku
některé dalšíúdaje stanovené v č1.2I této vyhlášky.

4)

Dojde-li ke změně ÚdajŮ uvedených v ohlášení, je poplatník povinen nahlásit tuto změnu do
1s-ti dnů ode dne, kdy nastalaa, vyjma údajůuvedených v čl-.2I,odst. 5.

l
a

3
4

§ 15 odst. 1 zákona Č.565/1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o

místníchpoplatcích")

§ 2 odst. 1 ákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

§ 14a odst. 4zákona o místních poplatcích

čt. +
Sazba poplatku
Sazba poplatku činíročně:
a) za prvního psa držitele
b) za druhého a každéhodalšího psa téhoždržitele
c) zapsa,jehož držitel je osoba starší 65 let
d) za druhého a každéhodruhého téhoždržitele,kterým je osoba
starší65

let

Kč
Kč
200,- Kč

300,_
450,_

300,-

Kě

čt. s
Splatnost poplatku
poplatekje splatný nejpozději do 31.10. příslušnéhokalendářního roku.

a)

v případě dtženípsa po dobu kratšínež jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i zapoéatych kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého pobytu nebo
sídla platí poplatník poplatek od poěátku kalendářního měsíce nasledujícího po měsíci, ve
kterém změnanastala, nově příslušnéobci,

b) vznikne-li

poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci a), je poplatek
splatný nejpozději do konce příslušnéhokalendařního roku.

čt. o
Osvobození a úlevy

1) Od Poplatku ze psů je

o osvobozen důitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je
PovaŽována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální
sluŽby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTPIP, osoba provaaejici výcvik psů
urČených kdoprovodu těchto osob, osobaprovozující útulek pro zvňatanebo osoba, které
stanoví povinnost &ženíapoužívánípsa zvláštníprávní předpis. 5

2)

Úleva ve výši 50 Yo zqýše sazby poplatku je poskytnuta držiteli psa, ktery nahlásí správci
poplatku čísločipu psa.

oddíl nI.

poplat ek za' užívání veřej ného prostransfví
čt.l

Předmět poplatku a poplatník

l)

PoPlatek

za

uŽÍvéniveřejného prostransťví se vybírá

za

zvláštní úíváníveřejného

ProstranstvÍ, kter;ýrn se rozumí provádění výkopových prací, umístěnídočasných stave-b a

zaÍÍzeni,slouŽÍcíchpro poskytování prodeje a služeb, pro umístěnístavebních nebo
reklamních zařízenÍ, zařízeni cirkusů, lunaparků a jinýcň obdobných atrakcí, umístění
skládek, vYhtazení trvalého parkovacího místa aužívánitohoto proitranství pro kulturní,
sPortovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby frlmových a televizních děl. 6

5
6

§ 2 odst. 2 zákona o tnístníchpoplatcích
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2)

PoPlatek za lžíváníveřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, kteÉuživqí
veřejné prostranství způsobem uveden;ým v odstavci l).7

čt. s
Veřejná prostranství
Poplatek se platí zatŮivénitěchto veřejných prostranství v katastru obce Nýdek:
náměstí - parc. é. 3l0l l, 300, 307 l l, 299, 439, 2637, 309, 2624l t, 306l l, 30612
prostranství u NýdeěaŇy - parc. č. 4ll
hřiště - pafc. 96712
prostranství u ZŠ-parc. é. 683lI, 86812
prostranství před budovou zaluáďkaře - paíc. č.982127,98213
veřejná zeleň v paíku vedle náměstí - parc. é.3t4l3,3l4l4
veřejná zeleň vedle Polesí Nýdek - paíc. č. l}t4lt
výletiště u Požámíka - parc. ě. 691
místníkomunikace a prostranství kolem ní směr Gora od náměstí po toěnu parc. č.

_
_
-

-

parc.ě.2624ll

místníkomunikace a prostranství kolem ní směr Hluchová od Zahrádkáře k penzionu

parc. ě. 2595lll
místníkomunikace a prostranství kolem ní, která vede od hlavní silnice směr hřbitov až
po horní okraj nové části hřbitova-parc. ě.2664
silnice a prostranství kolem ní od náměstí směr Bystřice až po Nýdečanku parc. č.
-

267lll

čt. q
Ohlašovací povinnost

l) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zvlaštrrílůiváni veřejného prostranství
nejPozději l0 dní píed zahájením užíváníveřejného prostranství předpokládanou dobu,
místo, zpŮsob a výměru uŽÍvání veřejného prostranství. V případé užíváníveřejného

prostranství po dobu kratŠÍnež 3 dni,je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den
zahájeni uŽÍváníveřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo
státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovacípovinnost nejblíženásledující
pracovní den.

2) Poplatník je dále povinen ohlasit správci poplatku některé dalšíúdaje stanovené v čl. 21 této

vyhlášky.

čt. to
Sazba poplatku

1) sazba poplatku zauživéŇ veřejného prostranství činízakaždý i
akaždý i započa|ýden:

zapoéatý m2

prodeje..
zaŤízení.
c)
skládek.
d) zavyhrazení trvalého parkovacího místa.
e) za umístěnílunaparků a jiných obdobných atrakcí.
D zalůíváníveřejnéhoprostranství pro sportovní akce.
g) zaužíváníveřejného prostranství pro kultumí akce.
a)
b)

7

za umístěnízaŤizení sloužícíchpro poskytování
za místění reklamních
za umístění

5 4 odst. 2

zákonao místních poplatcích

Kč
Kč
.....5,- Kč
........10,- Kč
..100,- Kč
........10,- Kč
...10,- Kč
...50,.... ..40,_

2) Dnem

se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne
Poplatník Činnosti vyrržije akaždý zapoěatý metr užíváníprostranstvízacetý rď.

čt. tt

Splatnost poplatku
PoPlatek je splatný ve lhůtě do 15-ti dnů od dne ukoněeníuživéniveřejnéhoprostranství.

čt. tz
Osvobození a úlevy
1) PoPlatek zaužíváni veřejného prostranství neplatí nebo jsou od něho osvobozeni:

a)

uŽivatele tohoto prostranství, kteří zdepořádají akce bez vstupného nebo jejichž celý výtěžek
je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely,8
osobY, kíeréjsou držiteli prukazy ZTP nebo ZTP1P,kterým bylo vyhrazené trvalé parkovací
místo na veřejném prostranstvír 9

b)

2.

od poplatku

se dále osvobozují akce pořádané

školskýmzaŤízenim.

oddíl Iv.

Místnípoplatek z pobytu
čt. t:

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

l)

Předmětem poplatku je úplatný pobyt twajícínejvýše60 po sobě jdoucích kalendářních dnů
u jednotlivého poskytovatele pobytu._ Předmětem poplatku neni pobyt, při kterém je na
záů<ladé zákona omezována svobo da. 0
1

2) PoPlatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen,,poplatník.,).ll
3) Plátcem Poplatku z pobytp
povinen vybrat poplatek od

je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen ,,plátce.'). plátce je
t

poplatníka.|2

čt. t+

Ohlašovací povinnost
1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději

do l5 dnů od zahájeníčinnosti
sPoěívajícív poskytování úplatného pobytu. Ukončénítéio činnosti ohlásí piat.. správci
poplatku ve lhůtě 15 dnů.

V ohláŠeníplátce uvede některé dalšíúdaje stanovené

2)

]9_ § l

oast. 1

ákona

o místních poplatcích

54 odst.3 ákona o místních poptatci.t

§ 3" zákona o místních poptalcictr
'o
1l g3zákona o místních poptatcictr

"

13

§

§

3f zákona o místnícňpóphtcích
14a ákona o místníclr póplatcích

v

ě1.21 této vyhlášky

13

čt. ts
Evidenčnípovinnostla
je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenčníknihu zakaždézaŤizeni
nebo místo, kde poskYuje úplatný pobyt. Do evidenčníknihy zapisuje údaje t}kajícíse
fyzické osoby, kíeréposkytuje úplatný pobyt.

1) Plátce

D ÚdaJipodle odstavce 1 jsou

a)
b)

den počátku a den konce pobytu,

jméno, popřípadě jména, příjmenía adresa místa přihlášení nebo obdobného místa
v zahraničí,
c) datum narozeni,
d) čísloa druh prukazu totožnosti, kterým můžebýt
l. občanský prukaz
2. cestovní doklad
3. potvrzení o přechodném pobytu naúzemí,
4. pobytov á karta rodinného příslušníkaobčana Ewopské unie,
5. prukaz o povolení k pobytu
6. průkaz o povolení k pobytrr pro cizince
7. pŇkaz o povolení k trvalému pobytu
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9. prukaz žadatele o poskytnutí dočasnéochrany, a
e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku

3) ZáPisy do evidenčníknihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně,
srozumitelně, zpŮsobem zaruČujícímtrvalost zápisů a musí být uspořádan| postupně
z časovéhohlediska.

4) Plátce je povinen uchovávat evidenčníknihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního
zápisu.

čt. to

Evidenčnípovinnost ve zjednodušeném roz§ahuls
1) Plátce, který jako pořadatel kultumí nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům
této akce, mŮže plnit evidenčnípovinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud
dŮvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně l000 účastníkům
této akce, a
oznétmi zámér plnit evidenční povinnost ve zjednodušenémrozsahu nejméně 60 dnů
přede dnem zahájeníposkytování pobytu správéi poplatku.

a)

b)

2)Plátce v oznámení podle odstavce l, písm. b) odůvodnípředpokládaný počet úěastníkůakce,
kter'ým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kultumí nebo sportovrri akci alespoň údaj o

a) dni počátku a dni konce konaní této akce,
b) názvu a druhu této akce, a
c) jednotlivýchzařízeních nebo místech, ve kteqých

se bude pobyt poskytovat.

3) SPrávce poplatku rozhodnutím zakéžeplátci oznámené plnění evidenčnípovinnosti ve
zjednoduŠenémrozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce l. O zákazu
Plnění evidenčnípovinností ve zjednodušeném rozsahu
roáodne správce poplatku
nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce l písm. b).

.

l4
15

§3g zákona o místních poplatcích
§3b zákona o místních poplatcích

4) Při Plnění evidenčnípovinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenčníknize vedou pouze
údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a

a)
b)

souhrnné Údaje o poětu úěastníků,kterým byl poskytnut pobyt, a o v}ši vybraného
poplatku ve členěnípodle
l. dne poskytnutí pobytu
2. zařízení nebo místa, ve kterych byl pobyt poskytnut a
3. důvodu osvobození

čt. tl
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí10,-

Kč zakaždý započatýden pobytu,

s výjimkou dne jeho poěátku.

čt. ts
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 20. dne následujícího čtwtletí.

čt. tq

Osvobození a úlevy
je osvobozena osobal6
a) nevidomá, osoba která je považovéna za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle
zŽkona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTpň} jeji

1) Od poplatku z pobytu

pruvodce,
b) osoba mladší18 let,
c) hospitalizována na tlzemi obce ve zdravotnickém zařizení poskytovatele lůžkovépéče
s výjimkou osoby, které je poskytována lazeňská léčebněrehabilitaění péčeI. tuazená
jako příspěvková lépeískáléčebněrehabilitačnípéčepodle zákonaupravujícího
veřejné
zdravotní pojištění,nebo
2. neír azená z v eř ejného zdravotního poj ištění,
d) Peěujícío děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle záů<ona
upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na ínemíobce ňebo
e) vYkonávajíci na Územi obce sezónni práci pro právnickou nebo podnikající
Szickou
osobu nebo
f) pob|vaj í cí na tzemí obce
1. ve ŠkolskémzaŤizení pro výkon ústainínebo ochranné výchovy anebo školském
zařizeni Pro preventivně výchovnou péčianebo v zařízenípro děti vyžadqicí
okamžitou pomoc,
2.v zařízení poskytujícím ubytování podle zákonaupravujícího sociální služby,
3. v zařízení slouŽÍcím k pomoci lidem v ohrožení ne-bo v nouzi provozovaném veřejně
prospěšným poplatníkem daně z příjmůprávnických osob, nebo
4. zaúéelemvýkonu zachrarrých nebo likvidačníchprací podle zékonao
inte grovan ém záchr atrtém systému.
2) Od PoPlatku z PobYtu,je osvobozen příslušníkbezpečnostního sboru, voják
v činnéslužbě,
sátni zanéstnanec nebo zaměstnanec Českérepubliky pobývajícínaíněmiobce v zaíízení
ve vlastnictví Českérepubliky nebo této obóe v sóuvistósti s plněním služebníchnebo
pracovních úkolů.

'u

§ 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích

čt.zo

přechodné ustanovení
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo
přechodné ubytování za tplatu před dnem nabýí účinnostitéto vyhlášky, je povinna splnit
ohlašovací povinnosti podle Čt. t+ této vyhlášky do 30 dnů ode dne nabytí jeji riOinnosti.

oddíl v.

Ustanovení společná a závérečná
čt.zt

Společná ustanovení k ohlašovacípovinnosti

1)

Poplatník nebo plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení. V případě
poplatku odváděného plátcem poplatku, podává ohlášení pouze plátce poplatku. 17

2)

V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 18
a) jméno, popřípadě jména, a příjmenínebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro doručování;
právnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,

b) číslavšech svých

úětůu poskytovatelů platební služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraniěí, užívanýchv souvislosti s podnikatelskou činností,v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka nebo plátce,

c)

dalšíúdaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, u
poplatku z veřejného prostranstvi zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a
qýměru užívéniveřejného prostranství, u poplatku z pobytu rovněž místa a zaíízení,
případně téžobdobí roku v nichž se pobyt poskytuje, vč. skuteěností zakládajících vznik
ntíroku na případnou úlevu nebo osvobozeni od poplatku.

3)

Poplatník nebo plátce, ktery nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodrářském prostoru nebo Šqfcarské
konfederace, uvede kromě údajůpožadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.19

4)

Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášeni,.je poplatník nebo plátce povinen omámit
tuto změnu do 30 dnů ode dne, kdy nastala.20

5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2) nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, kteqý může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má
ňízen automatizovaný přísfup. Okruh těchto údajůzveřejní správce poplatku na své uřední
desce. 2|
6)

V případě, že poplatník nesplní povinnosti ohlrásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu
od poplatku ve lhůtě stanovené v odstavci 4), nrárok na osvobození nebo úlevu od tohoto
poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti
nepeněžité povahy.22

l7

§
§
19
§
20
§
2l
§
22
§
l8

14a odst. 1zákona o místních poplatcích
14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
14a odst. 5 ákona o místníchpoplatcích
14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

čt.zz

Navýšenípoplatku

l) Nebudou-li PoPlatkY zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní uřad
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným-r"^u-.-. i''
2)

NebudouJi PoPlatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří
mu
správce poplatku poplatek platebním qýměrem k přímé úhradě.2a

3)

Věas nezaPlacené nebo
,neodvedené poplatky nebo črást těchto poplatků můžesprávce
PoPlatlY ZVýŠit aŽ na trojnásobek, toto zvýšeníje příslušenstvímpoptu*o sledujícímjeho
osud.

25

čt.zs

zrušovací ustanovení

(l)

ZruŠuje se obecné závazná vyhláška ě.2t20l7 o místních poplatcích ze
dne 01.01.20l8,
schválená na Zastupitelstw obce Nýdek dne 20.12,20t7, usnesením č.
U 14.
čt. zq
Účinnost
Tato obecné závunávyhláška nabyváčinnosti dne I.t.2020.

Milan suszka
místostarosta

fr"

e:7,íu,*us4,, Q|,b

n

Vyvěšeno na uřední desce dne:

/.(,n oaz7

Sejmuto z uřední desky dne:

Za správnost: Dědičová Dagmar

1] S tt odst. 1 zákonao místních poplatcích
2 zákona o místních poptut.t t
li S ttlt odst.
odst.3
ákona o místních poplut.i.t
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