OBEC STRÁŽKOVICE
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Strážkovice vydává podle ustanovení § 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:
Část I.
Čl. I
Základní ustanovení
1) Obec Strážkovice vybírá tyto poplatky
a) poplatek ze psů
b) poplatek ze vstupného
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
Část II.
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
Čl. 3
Poplatník
1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce (města).
2) Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne,
kdy vznikla poplatková povinnost.
3) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1).
Čl. 4
Sazby poplatku
1) a) za prvého psa
150,- Kč
b) za druhého a každého dalšího
180,- Kč
2) Sazba poplatku za psa, jehož držitel je poživatel invalidního nebo starobního důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu a dále držitelé bydlící na samotách
a) za prvého psa
75,- Kč
b) za druhého a každého dalšího
90,- Kč
Čl. 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově vždy do 31.3. každého roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději
do 15-ti dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Část III.
Poplatek ze vstupného
Čl. 7
Předmět poplatku a poplatník
1) Předmětem poplatku je vstupné 2) na kulturním sportovní, prodejní nebo reklamní akce
snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
2) Poplatníkem je fyzická a právnická osoba, která akci uvedenou v odst. 1 pořádá.
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Čl. 8
Sazby poplatku a jeho splatnost
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí:
a) u diskoték a tanečních zábav, plesů a podobných produkcí
15 %
b) u všech akcí, na nichž jsou prezentována vystoupení
s erotickým charakterem
20 %
c) u prodejních akcí a obdobných akci veřejného charakteru (burzy apod.)
10 %
Pokud některá akce může být zařazena současně do více skupin uvedených
v předchozím odstavci, platí z takto zjištěných sazeb ta nejvyšší.
Obec může po dohodě s poplatníkem, který pořádá pravidelně zpoplatněné akce,
stanovit poplatek paušální částkou a to ve výši 100,- Kč za jednu akci.
Poplatek je splatný do 5-ti dnů od pořádání akce.
Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 3).

Čl. 9
Ohlašovací povinnost
1) Pořadatel akce je povinen nejpozději 3 dny před konáním akce oznámit její pořádání
na obecní úřad na řádně vyplaněném tiskopise.
2) Přiznání poplatku ze vstupného je poplatník povinen podat nejpozději do 5-ti dnů po
skončení akce a současně poplatek uhradit. Na požádání je poplatník povinen doložit
průkaznou evidenci o počtu vybraných vstupenek.
3) U poplatku placeného paušální částkou je povinen poplatník zaplatit poplatek předem
bez vyměření.
Část IV.
Ustanovení společná a závěrečná
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Čl. 10
Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá
zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této obecně závazné
vyhlášky, není-li touto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.
Není-li stanoveno jinak, je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti
zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15-ti dnů od jejich vzniku, ve
stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na
stanovení výše poplatku.
Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou,
případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.
K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 11
1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny)
včas, nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové
poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3
let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této
lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o
místních poplatcích.
2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit
poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 4).
Čl. 12
Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon, není-li v zákoně o místních
poplatcích stanoveno jinak.
Čl. 13
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místních poplatcích.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2016.
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§ 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
§ 6 odst. 1, věta druhá zákona
§ 6 odst. 1, věta třetí zákona
§ 7 odst. 2 zákona
zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Hana Halamová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne 16.12.2015
Sejmuto dne 02.01.2016

Lukáš Kápar
místostarosta obce

