OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA . 3/2007 OBCE ŠEMNICE
o místních poplatcích.
Zastupitelstvo obce Šemnice na svém zasedání dne 26.6.2007schválilo usnesením .5, na základ
ustanovení § 14 odst. 2 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis a
v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona . 128/2000 Sb., o obcích
(obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

Oddíl I
Základní ustanovení.
1) Obec Šemnice zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatek“):
a) poplatek ze ps ,
b) poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt,
c) poplatek za užívání ve ejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného,
e) poplatek z ubytovací kapacity,
f) poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj.
2) Výkon správy t chto poplatk provádí obecní ú ad Šemnice (dále jen „správce poplatku“).
Oddíl II
Poplatek ze ps .
l. 1
P edm t poplatku.
Poplatek se platí ze ps starších t í m síc .
l. 2
Poplatník.
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území obce
trvalý pobyt nebo sídlo.
l. 4
Oznamovací povinnost.
1) Po dovršení stá í psa 3 m síc je držitel psa povinen oznámit tuto skute nost obecnímu
ú adu písemn nebo ústn do 14ti dn . Stejným zp sobem je držitel psa povinen oznámit
správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti.
2) Povinnost oznámit nabytí psa staršího t í m síc má též držitel, jehož pes je od poplatku
podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skute nost
musí v ohlášení správci poplatku prokázat.

3) Poplatník je rovn ž povinen oznámit správci poplatku každou skute nost, která má vliv na
výši poplatku nebo na osvobození do 14ti dn od jejího vzniku.
4) P i pln ní oznamovací povinnosti je poplatník povinen sd lit správci poplatku p íjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydlišt nebo sídlo.
l. 5
Identifikace ps .
Obecní ú ad vydá poplatníkovi eviden ní známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku
podléhá nebo je od poplatku osvobozen.
l. 6
Sazba poplatku.
Poplatek ze psa iní ro n :
a) za prvního psa 150,- K
b) za druhého a každého dalšího psa 260,- K
c) za prvního psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého d chodu, který je jeho jediným zdrojem p íjmu 50,- K
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) 75,- K
l. 7
Osvobození.
1) Poplatek se neplatí ze ps užívaných k doprovázení nebo ochran osob nevidomých,
bezmocných a osob s t žkým zdravotním postižením, které byl p iznán III. stupe
mimo ádných výhod podle zvláštního právního p edpisu.
2) Poplatník je povinen obecnímu ú adu prokázat vždy do 30.11. p íslušného kalendá ního
roku, že d vod osvobození trvá.
3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li d vod osvobození.
l. 8
Splatnost poplatku.
1) Poplatek je splatný nejpozd ji do 31.3. každého roku.
Oddíl III
Poplatek za láze ský a rekrea ní pobyt.
l. 9
P edm t poplatku.
P edm tem poplatku je p echodný pobyt za úplatu na území obce Šemnice a jejich ástí za
ú elem rekreace.

l. 10
Poplatník.
Poplatníkem je fyzická osoba, která p echodn a za úplatu v míst uvedeném v l. 9 pobývá
za ú elem rekreace.
l. 11
Plátce.
Poplatek pro obec vybírá ve stanovené výši fyzická nebo právnická osoba, která p echodné
ubytování za úplatu poskytla (dále jen „ubytovatel“). Ubytovatel za poplatek ru í.
l. 12
Oznamovací povinnost.
1) Ubytovatel je povinen písemn nebo ústn do protokolu oznámit správci poplatku zahájení
innosti (ubytování) ve lh t 14 dn ode dne právní moci povolení k této innosti, v ostatních
p ípadech do 14 dn ode dne faktického zahájení této innosti. Stejným zp sobem je
ubytovatel povinen oznámit správci poplatku ukon ení této innosti.
2) P i pln ní oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen správci poplatku p íjmení, jméno
nebo název právnické osoby, bydlišt nebo sídlo, rodné íslo nebo I O.
3) Ubytovatel je povinen vést ádn eviden ní knihu.
l. 13
Sazba poplatku.
Poplatek za rekrea ní pobyt iní 15,- K za osobu a každý i zapo atý den pobytu, není-li tento
dnem p íchodu.
l. 14
Osvobození.
Poplatku za rekrea ní pobyt nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s t žkým zdravotním postižením, kterým byl
p iznán III. Stupe mimo ádných výhod podle zvláštního právního p edpisu a jejich
pr vodci,
b) osoby, kterým byl poskytnut rekondi ní pobyt podle zvláštních p edpis ,
c) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí p ídavky na d ti
(výchovné) a nebo vojáci v základní služb a osoby, které vykonávají civilní službu.
l. 15
Splatnost poplatku.
1) Poplatek za rekrea ní pobyt platí poplatník p edem za p edpokládanou dobu pobytu.
2) Ubytovatel, který poplatek vybírá, odvede poplatek obecnímu ú adu nejpozd ji do
posledního dne tvrtletí kalendá ního roku.

Oddíl IV
Poplatek za užívání ve ejného prostranství.
l. 16
P edm t poplatku.
P edm tem poplatku je zvláštní užívání ve ejného prostranství, kterým se rozumí umíst ní
za ízení sloužících k poskytování služeb, umíst ní stavebních, prodejních nebo reklamních
za ízení, za ízení r zných atrakcí, umíst ných skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa
a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce.
l. 17
Ve ejné prostranství.
Za ve ejné prostranství se považují návsi, veškeré místní komunikace, h išt , parky
a parkovišt . Ve ejná prostranství , která v obci podléhají poplatku za užívání ve ejného
prostranství jsou vyzna eny v p íloze . 1, která je nedílnou sou ástí této obecn závazné
vyhlášky.
l. 18
Poplatník.
1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá ve ejné prostranství zp sobem
uvedeným v l. 16.
2) Užívá-li stejnou ást ve ejného prostranství n kolik poplatník , odpovídají za zaplacení
celého poplatku spole n a nerozdíln . Správce poplatku m že uložit zaplacení poplatku
kterémukoli z nich.
l. 19
Oznamovací povinnost.
1) Poplatník je povinen písemn nebo ústn do protokolu oznámit správci poplatku zp sob,
rozsah a termín zahájení užívání ve ejného prostranství nejmén 3 dny p ed jeho zapo etím.
V p ípad užívání ve ejného prostranství na dobu kratší než 3 dny je nutno splnit tuto
povinnost nejpozd ji poslední pracovní den p ed dnem zahájení. Stejným zp sobem poplatník
oznámí ukon ení užívání ve ejného prostranství.
2) P i pln ní oznamovací povinnosti je poplatník povinen sd lit správci poplatku jméno,
p íjmení nebo název právnické osoby, bydlišt nebo sídlo, rodné íslo nebo I O.
3) Poplatník má rovn ž povinnost oznámit správci poplatku každou skute nost, která má vliv
na výši poplatku, nebo na osvobození do 2 dn od jejího vzniku.
l. 20
Sazba poplatku.
1) Poplatek za užívání ve ejného prostranství iní za každý i zapo atý m2 a den užívaného
ve ejného prostranství 5,- K .
2) Poplatek stanovený týdenní paušální ástkou iní 20,- K , m sí ní paušální ástkou 80,- K
a ro ní paušální ástkou 1 000,- K .
3) Dnem se rozumí jeden kalendá ní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou ást dne
poplatník k innosti využije.

l. 21
Osvobození.
Poplatku za užívání ve ejného prostranství nepodléhají:
a) akce po ádané na ve ejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výd lek je ur en na
charitativní a ve ejn prosp šné ú ely.
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotn postižené.
l. 22
Vznik a zánik poplatkové povinnosti.
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání ve ejného prostranství zp sobem
uvedeným v l. 16 až do dne, kdy toto užívání skon ilo.
l. 23
Splatnost poplatku.
Poplatek je splatný:
a) nejpozd ji v den, kdy bylo s užíváním ve ejného prostranství zapo ato, pokud je tento den
dnem pracovního klidu, nejpozd ji poslední pracovní den p edcházející,
b) poplatek stanovený týdenní, (m sí ní) paušální ástkou je splatný první den v p íslušném
týdnu nebo m síci,
c) poplatek stanovený ro ní paušální ástkou je splatný ve ty ech stejných splátkách, vždy
první den p íslušného tvrtletí.
Oddíl V
Poplatek ze vstupného.
l. 24
P edm t poplatku.
P edm tem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého
o da z p idané hodnoty, je-li v cen vstupného obsažena.
l. 25
Poplatník.
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci po ádá.
l. 26
Oznamovací povinnost.
1) Poplatník je povinen správci poplatku sd lit p íjmení, jméno nebo název právnické osoby,
bydlišt nebo sídlo, rodné íslo nebo I O.
2) Poplatník je rovn ž povinen oznámit správci poplatku každou skute nost, která má vliv na
výši poplatku nebo na osvobození do 3dn od jejího vzniku.
3) Do 7 dn po skon ení akce je poplatník povinen sd lit správci poplatku výši vybraného
vstupného.

l. 27
Sazby poplatku.
Sazba poplatku z úhrnné ástky vybraného vstupného iní pro:
a) kulturní akce 10%
b) sportovní akce 5%
c) prodejní akce 20%
d) reklamní akce 20%
l. 28
Osvobození.
Od poplatku jsou osvobozeny akce, jejichž celý výt žek je ur en na charitativní a ve ejn
prosp šné ú ely.
l. 29
Splatnost poplatku.
Poplatek je splatný do 14ti dn ode dne po ádání akce.
Oddíl VI
Poplatek z ubytovací kapacity.
l. 30
P edm t poplatku.
P edm tem poplatku jsou využitá l žka v za ízeních ur ených k p echodnému ubytování za
úplatu, a to v místech soust ed ného turistického ruchu.
l. 31
Poplatník.
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která za ízení ur ené k p echodnému ubytování
za úplatu poskytla.
l. 32
Oznamovací povinnost.
1) Poplatník je povinen písemn nebo ústn do protokolu oznámit správci poplatku zahájení
innosti (poskytování ubytování) ve lh t do 7 dn ode dne právní moci povolení k této
innosti, v ostatních p ípadech do 3 dn ode dne faktického zahájení této innosti.
2) P i pln ní ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sd lit správci poplatku p íjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydlišt nebo sídlo, rodné íslo nebo I O.
3) Poplatník je rovn ž povinen oznámit každou skute nost, která má vliv na výši poplatku
nebo na osvobození do 3 dn od jejího vzniku.
4) Poplatník je povinen vést ádn eviden ní knihu ubytovaných osob.
5) Poplatník je povinen písemn nebo ústn do protokolu správci poplatku oznámit ukon ení
innosti do 7 dn ode dne jejího faktického ukon ení.

l. 33
Sazba poplatku.
Poplatek z ubytovací kapacity iní za každé využité l žko a den 2,- K .
l. 34
Osvobození.
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v za ízeních sloužících pro p echodné ubytování student a žák ,
b) ubytovací kapacita v za ízeních sloužících pro ubytování pracovník fyzických
a právnických osob, které toto za ízení vlastní nebo k n mu mají právo hospoda ení,
c) ubytovací kapacita v za ízeních sloužících sociálním a charitativním ú el m.
l. 35
Splatnost poplatku.
Poplatek je splatný nejpozd ji do 14ti dn po uplynutí každého tvrtletí.
Oddíl VII
Poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj.
l. 36
P edm t poplatku.
Poplatku podléhá každý povolený hrací p ístroj ve smyslu zákona . 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve zn ní pozd jších p edpis .
l. 37
Poplatník.
Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího p ístroje.
l. 38
Oznamovací povinnost.
1) Poplatník je povinen ve lh t do 7 dn oznámit písemn nebo ústn do protokolu správci
poplatku termín uvedení výherního hracího p ístroje do provozu a doložit tuto skute nost
protokolem ve smyslu ustanovení § 5 vyhlášky . 223/1993 Sb., o hracích p ístrojích.
2) P i pln ní oznamovací povinnosti je poplatník povinen sd lit správci poplatku ú adu název
právnické osoby, sídlo a I O.
3) Poplatník je rovn ž povinen oznámit do 14ti dn správci poplatku ukon ení provozování
výherního hracího p ístroje a doložit tuto skute nost protokolem ve smyslu ustanovení § 5
vyhlášky . 223/1993 Sb., o hracích p ístrojích.

l. 39
Sazba poplatku.
Poplatek za každý výherní hrací p ístroj iní 5 000,- K na t i m síce. V p ípad , že výherní
hrací p ístroj bude provozovaný po dobu kratší než t i m síce bude poplatek vym en
v pom rné ásti.
l. 40
Vznik a zánik poplatkové povinnosti.
1) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího p ístroje do provozu.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího p ístroje
ukon en.
l. 41
Splatnost poplatku.
Poplatek je splatný:
a) p i povolení provozování výherního hracího p ístroje na dobu t i m síc do jednoho m síce
od zahájení provozu
b) p i povolení provozování výherního hracího p ístroje na dobu šesti m síc ve dvou
splátkách odpovídajících délce provozu v p íslušném tvrtletí, a to splatných vždy poslední
den p íslušného tvrtletí
c) p i povolení provozování výherního hracího p ístroje na kalendá ní rok ve 4 splátkách
odpovídajících délce provozu v p íslušném tvrtletí, a to splatných vždy poslední den
p íslušného tvrtletí.
Oddíl VIII
Ustanovení spole ná a záv re ná.
l. 42
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny v as nebo ve správné výši, vym í správce poplatku
poplatek platebním vým rem. V as nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou ást m že
zvýšit až trojnásobek. Vym ené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto obecn
závaznou vyhláškou m že mu správce poplatku uložit pokutu za nespln ní povinnosti
nepen žité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a zákona . 337/1992 Sb., o správ daní
a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis .
l. 43
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecn
závaznou vyhláškou, lze dlužné ástky vym it nebo dom it do t í let od konce kalendá ního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Oddíl IX
Zrušovací ustanovení.
l. 44
Dnem nabytí ú innosti této obecn závazné vyhlášky se ruší obecn závazná vyhláška
. 3/2001 obce Šemnice, o místních poplatcích, ze dne 27.9.2001.
l. 45
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dne 1. 8. 2007.

…………………………
Ing. Vladimír Mat j
místostarosta obce

Vyv šeno na ú ední desce dne:
Sejmuto z ú ední desky dne:

………………………
Vladislav T ma
starosta obce

