Město Skalná
Obecně závazná vyhláška města Skalná č.2/2011, o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Skalná se usneslo svým usnesením č. ZM 16/ 2011.na svém zasedání dne
15.12.2011 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Oddíl I
Základní ustanovení
Čl. 1
(1) Město Skalná vybírá tyto místní poplatky:
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní
terminál a herní místo lokálního herního systému
e) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
a)
b)
c)
d)

(2) Výkon správy těchto poplatků provádí Městský úřad ve Skalné ( dále jen „správce poplatku“)
Oddíl II
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má trvalý pobyt či
sídlo na územní města Skalná.
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Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy dovršil stáří 3 měsíců nebo v den, kdy
nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa do dobu kratší než jeden rok se poplatek platí v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla
platí držitel psa od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna
nastala, nově příslušné obci.
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem
psa. Poplatek se platí i za každý započatý měsíc, ve kterém tato skutečnost nastala.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1)Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne
jejího vzniku a to písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným
elektronickým podpisem nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. V téže lhůtě je
povinen oznámit skutečnost, která má vliv na výši poplatku, na osvobození od poplatku nebo na
jeho zánik.
(2) Povinnost oznámit držení psa má i poplatník, který se od poplatku osvobozen. Tuto skutečnost
musí v oznámení správci poplatku prokázat.
(3) V ohlášení držitel psa uvede:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další
adresu na doručování. Právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka"
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně
skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
Čl. 6
Identifikace psů
Při splnění ohlašovací povinnosti vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku pro psa.
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Čl. 7
Sazby poplatku
Sazba poplatku činí ročně

Za prvého psa

Za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele

a) Sazba poplatku za psa drženého v rod.
domku v obvodu města

300,-Kč

450,-Kč

100,-Kč

150,-Kč

200,-Kč

300,-Kč

500,-Kč

750,-Kč

200,-Kč

300,-Kč

b) sazba za psa, jehož držitel je poživatel
invalidního, starobního vdovského, či
vdoveckého, důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího
důchodu v rod. domku
c) sazba za psa, jehož držitel je poživatel
invalidního, starobního vdovského, či
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího
důchodu v obvodu města
d) sazba za psa chovaného ostatními držiteli
v obvodu města
e) sazba poplatku za psa chovaného v obvodu
osad Starý Rybník, Kateřina, Vonšov a
Zelená

Čl. 8
Osvobození
(1) Poplatek se neplatí ze psů:
a) jejichž držitelem je osoba nevidomá, nebo bezmocná1) a osoba s těžkým zdravotním
postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
b) osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené, nebo opuštěné psy.
c) osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
(2) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Čl. 9
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný :
a) nečiní-li více jak 500,--Kč ročně, nejpozději do 30.března a termín druhé splátky vždy
nejpozději do 30.října každého kalendářního roku.
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(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci (1), je poplatek
splatný nejpozději do 30 dnů od ohlášení psa.
(3) Poplatek se platí na účet správce poplatku poštovní složenkou, převodním příkazem nebo
hotovostně v pokladně MěÚ. Variabilní symbol sdělí správce rozpočtu. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé Kč nahoru.
Oddíl III
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 10
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění
výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a
služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce.
Čl. 11
Veřejné prostranství
Za veřejné prostranství se považují prostranství vymezená v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 12
Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v čl. 10.
(2) V případě, že užívá veřejné prostranství vice subjektů, vzniká společná poplatková povinnost
a subjekty užívající veřejné prostranství jsou povinni si zvolit společného zmocněnce. Pokud
tak neučiní ani na výzvu správce poplatku, stanoví jim
společného zástupce správce
poplatku.
Čl. 13
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v
den zahájení užívání veřejného prostranství a to předpokládanou dobu, místo, rozsah a účel
užívání veřejného prostranství. Pokud je tento den dnem pracovního klidu nebo pracovního
volna, je poplatník povinen tuto skutečnost nahlásit nejpozději v nejblíže následujícím
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pracovním dnu.
(2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor,
byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu na
doručování. Právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v
poplatkových věcech
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka"
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně
skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(4) Ohlašovací povinnost má i poplatník, který je dle článku č. 17 této vyhlášky od poplatku z
užívání veřejného prostranství osvobozen
Čl. 14
Sazby poplatku činí:
1. Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům :
a) na místě k tomu určeném za m2 a den …………………………………………...... 10,-Kč
b) za umístění těchto zařízení je stanoven poplatek stanoven roční paušální
částkou za m2 .……………………….................................................................. 3.650,-Kč
c) za umístění těchto zařízení je stanoven poplatek stanoven měsíční
paušální částkou za m2……………………………………………………………. 300,-Kč
2. Za použití veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení všeho druhu:
za každý započatý m2 a den…………..…………………………………………..……... 10,-Kč
3. Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení za m2 a den…….……. 5,-Kč
4. Vyhrazení parkovacího místa roční paušální částkou :
a) osobního automobilu …….………………………………………………........... 1.000,-Kč
b) nákladního automobilu.........……………………………………………………. 6.000,-Kč
5. Za využití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí:
za každý započatý m2 a za každý započatý den………………………………………….. 4,-Kč
6. Za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu při stavbě obytného
domu za každý započatý m2 a za každý započatý den………………………….................. 5,-Kč
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Čl. 15
Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené
c) užívání veřejného prostranství, které je financované z rozpočtu města a jejichž
pořadatelem nebo spolupořadatelem je město Skalná
d) užívání veřejného prostranství příspěvkovými organizacemi města Skalná
e) užívání veřejného prostranství společenskými organizacemi města
Čl. 16
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději v den, kdy bylo s
užíváním veřejného prostranství započato.
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 2 dnů je poplatek splatný do 5 pracovních
dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství
c) poplatek stanovený měsíční a roční paušální sazbou je splatný do konce následujícího
měsíce po započetí využívání veřejného prostranství
d) připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli či státem uznaný svátek, je den, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Oddíl IV
Poplatek z ubytovací kapacity
Čl. 17
Předmět poplatku
1) Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za
úplatu.
2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodně ubytování
poskytla.
Čl. 18
Sazba poplatku
Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 2,-Kč za každé využité lůžko a den.
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Čl. 19
Osvobození
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako
hotelová zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům
e) ubytovací kapacita v zařízeních, která jsou ve 100% vlastnictví města.
Čl. 20
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit u zdejšího správce poplatku nejpozději 15 dnů ode dne, kdy
nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. Rovněž je povinen
oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti do
15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(2)Poplatník je povinen vést evidenční knihu , kde budou uvedeny tyto údaje:
a) jméno a příjmení ubytovaného, jeho adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého
pobytu v zahraničí
b) číslo občanského průkazu ( číslo pasu ),
c) den příchodu a odchodu / doba ubytování /.
Oddíl V
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál
a herní místo lokálního herního systému
.
Čl. 21
Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj ( dále VHP ) nebo jiné technické herní
zařízení ( dále THZ ) povolené Ministerstvem financí podléhá každý
a) povolený výherní hrací přístroj
Čl. 22
Poplatník
Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje.
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Čl.23
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek za VHP se platí ode dne , kdy byl uveden do provozu. Za jiné THZ se poplatek platí
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo toto povolení vydáno.
(2) Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem ukončení jeho provozu.
Čl. 24
Ohlašovací povinnost
(1) provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku jeho uvedení do provozu, a to ve lhůtě
do 15 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit správci poplatku ukončení
provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení a protokolem o ukončení
provozu.
(2) Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby,
sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, u nichž jsou soustředěny finanční prostředky z její
podnikatelské činnosti, identifikační znaky VHP, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost
mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a
osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto
změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala
Čl. 25
Sazba poplatku
Poplatek za každý VHP činí 5.000,-Kč na 3 měsíce.
V případě, že VHP bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen v
poměrné části, podle počtu dnů provozování VHP.
Čl. 26
Splatnost poplatku
(1)Poplatek je splatný:
a) při provozování na dobu 3 měsíců do 2 měsíců po zahájení provozu,
b) při provozování na dobu 6 měsíců ve 2 splátkách odpovídajících délce provozu ve třech
měsících , a to splatných vždy poslední den třetího měsíce,
c) při provozování na kalendářní rok ve 4 splátkách odpovídajících délce provozu ve třech
měsících, a to splatných vždy poslední den třetího měsíce.
(2) poplatek se platí na účet správce poplatku převodním příkazem nebo do pokladny města, nebo
poštovní poukázkou, variabilní symbol sdělí správce poplatku.
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Oddíl VI
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
Čl.27
Základní ustanovení
Povolení k vjezdu vydává Městský úřad Skalná.
Čl. 28
Předmět poplatku
(1) Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města platí
fyzické a právnické osoby, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst.
(2) Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst, do
kterých je jinak vjezd zakázán dopravní značkou.
Čl. 29
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst činí 20,Kč/den.
Čl. 30
Splatnost poplatku
Poplatek se platí při vystavení povolení k vjezdu.

Čl. 31
Osvobození
Od poplatku za povolení vjezdu jsou osvobozeni:
a) fyzické osoby, které mají v daném místě trvalý pobyt nebo vlastníci
vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti
b) držitelé průkazu ZTP a jejich průvodci
c) uživatelé nemovitostí ke své hospodářské činnosti v daném místě
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nemovitostí ve

Čl. 32
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny /odvedeny/ včas, nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem
(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo části těchto poplatků zvýší obecní úřad na
trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
(4) penále, úroky a pokuty upravené daňovým řádem , s výjimkou pořádkových pokut, se
neuplatňují.
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o místních
poplatcích a obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška 2/2003, o
místních poplatcích.
Tato vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích, nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

Mgr. Rita Skalová
místostarosta města Skalná

Ing. Radomil Gold
starosta města Skalná
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