
Vyhláška obce Sněžné o místních poplatcích

      Zastupitelstvo obce Sněžné se usneslo dne 15. prosince 2003 vydat podle ustanovení § 14 
zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s 
ustanoveními § 10 a § 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku : 

Oddíl I
Základní ustanovení

Čl. 1

1) Obec Sněžné vybírá tyto místní poplatky:
   a)poplatek ze psů
   b)poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

2)Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad ve Sněžném. Na řízení o poplatcích se 
vztahuje zákon 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. 2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt 
nebo sídlo na území České republiky.

Čl. 4
Oznamovací povinnost

1)Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti,tj. 
dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího.
2)Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od poplatku podle zákona o místních poplatcích 
nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku 
prokázat.
3)Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši 
poplatku nebo na vznik a zánik osvobození a to do 15 dnů od jejího vzniku.
4)Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno 
nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa výskytu psa.
1)Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a 
to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.
2)Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit.



Čl. 6
Sazby poplatku

Poplatek za psa činí ročně 60,- Kč.

Čl. 7
Osvobození

1)Poplatek se neplatí ze psů; jejichž držitelem je osoba nevidomá, bezmocná nebo držitel průkazu 
ZTP/P.
2)Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 15. 2. příslušného kalendářního roku prokázat, že 
důvod osvobození trvá.
3)Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 8
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný vždy do 15. února kalendářního roku.

Oddíl III
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 9
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a v místech turistického 
ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

Čl. 10
Poplatník

Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá v místě za účelem léčení nebo 
rekreace.

Čl. 11
Plátce

Poplatek vybírá ve stanovené výši fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za 
úplatu poskytla.
Ubytovatel pod svou vlastní odpovědností poplatek vybraný od poplatníků nebo poplatníkům 
sražený odvádí správci poplatku a za poplatek ručí.

Čl. 12
Oznamovací povinnost

1)Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (ubytování) ve lhůtě do 15 dnů ode 
právní moci povolení k této činnosti.
2)Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno 
nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo 
právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na 
nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3)Ubytovatel je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení 
poplatku, zapsat jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště poplatníka, druh a číslo dokladu 
totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích 
knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku 



kalendářního roku až do jeho konce.

Čl. 13
Sazba poplatku

1)Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 10,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, 
není-li tento dnem příchodu.
2)Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k 
pobytu využije.

Čl. 14
Osvobození

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:
a)osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci.
b)osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů.
c)osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti a vojáci v ZS.

Čl. 15
Splatnost poplatku

1)Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu 
pobytu.
2)Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na účet správce poplatku podle počtu 
ubytovaných osob čtvrtletně nejpozději do posledního dne následujícího měsíce.

Oddíl IV.
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 16

1)Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku platebním 
výměrem nezaplacený poplatek a může tímto výměrem zvýšit nezaplacené poplatky až o 50%.
2)Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu 
správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a zákona 
č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3)Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně 
závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla.

Čl. 17

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004

Čl. 18

Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích ze dne 13. 9. 2000


