Obecně závazná vyhláška obce Holetín č. 2/2008
o místním poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelstvo obce Holetín se na svém zasedání dne 11.února 2008 usnesením č. 1/2008 usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Správu poplatku vykonává obecní úřad Holetín (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech
poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
nestanoví jinak.
Čl. 2
Předmět poplatku
(1) Poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“) se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních
určených k přechodnému ubytování za úplatu.
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za
úplatu poskytla.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti
spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a
adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu.
Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech.
(4) Ubytovatel je rovněž povinen vést v písemné podobě evidenční knihu.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den.
(2) Obec po dohodě s poplatníkem stanovuje paušální částku. Paušální částka za kalendářní rok
(způsob výpočtu) : 365 x celkový počet lůžek x 1,- Kč.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 15.dne následujícího měsíce po skončení každého kalendářního
čtvrtletí. Pro stanovení výše poplatku je ubytovatel povinen předložit evidenční knihu.
(2) Poplatek placený paušální částkou podle čl. 4 odst. 2 je splatný do 30. září kalendářního roku .

Čl. 6
Osvobození od poplatku
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických
osob, které toto zařízení vlastní nebo mají k němu právo hospodaření,
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako
hotelová zařízení,
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec vždy poplatek platebním
výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité
povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou vyhláškou obce, lze dlužné
částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
(4) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě dani a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. 8
Obec může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout,
a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.
Čl. 9
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7 o místních poplatcích ze dne 17.6.1998.
Čl. 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 27.února 2008.

…………………………..…

…………………………….

ing. Lada H o r á ko v á
místostarostka

Jan B ř e ň
starosta obce

Tato vyhláška byla na úřední desce vyvěšena dne 12.2.2008
Tato vyhláška byla z úřední desky sejmuta dne …………….

