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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČAKOVIČKY
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
č. 2/2008
Zastupitelstvo obce Čakovičky dne 11.12.2008 projednalo a usnesením číslo 0212/2008 schválilo v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v
souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon o obcích“), tuto
obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
ČÁST PRVNÍ
Čl. 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Obec Čakovičky zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek z ubytovací kapacity
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek za provozovaný výherní přístroj,
e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

2.
Výkon správy místních poplatků provádí obec Čakovičky pro kterou vykonává řízení o
poplatcích Obecní úřad Čakovičky( dále jen “správce poplatku“). 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.
ČÁST DRUHÁ
HLAVA I.

POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Čl. 3
Poplatník
1.
Poplatek ze psů platí držitel psa, a to obci podle držitelova místa trvalého pobytu
nebo sídla.
2.
Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
České republiky.
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Čl. 4
Oznamovací povinnost
1.
Poplatník je povinen do 15 dnů písemně oznámit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové
povinnosti.
2.
Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona
o místních poplatcích nebo podle ustanovení této vyhlášky osvobozena. Důvod pro
osvobození musí poplatník správci prokázat.
3.
Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má
vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.
4.
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci
poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo
nebo IČO.
Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1.
Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil tří měsíců.
Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní rok.
2.
Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej),
poplatek se platí i za započatý kalendářní rok.
Čl. 6
Sazba poplatku
1.

Poplatek činí 200,- Kč za jednoho psa a kalendářní rok.

2.

Za každého dalšího psa se roční poplatek stanovuje na částku 400,-Kč

Pro držitele, kteří jsou poživateli starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu se výše
poplatku stanovuje takto:
a)
jeden pes bez poplatku
b)
druhý a každý další pes 200,- Kč
3.

Čl. 7
Splatnost poplatku
1.
Poplatek je splatný jednorázovou úhradou nejpozději do 31.1. každého kalendářního
roku.
2.
Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
Čl. 8
Osvobození od poplatku
1. Od poplatku je osvobozen držitel psa, který je:
a) osobou nevidomou, bezmocnou a osobou s těžkým zdravotním postižením, které byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního zákona,1)
b) osobou provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
1

)

§ 86 z.č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
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c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osobou, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např.
se jedná o lovecké psy, policejní psy, psy záchranářů, kteří složili příslušné zkoušky
stanovené zvláštními předpisy 2))
2.

Od poplatku je na dobu 1 roku osvobozen držitel psa, který prokáže, že psa získal z
útulku.

3.

Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci
poplatku prokázat.
HLAVA II.

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 9
Předmět poplatku
Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytnutí
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 nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl.
Čl. 10
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím se ve smyslu této vyhlášky a v souladu s ustanovením § 34
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozumí všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,
uvedené v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
Čl. 11
Poplatník
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v Čl. 9 této vyhlášky.
Čl. 12
Oznamovací povinnost
1.
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku minimálně 15 dní před dnem zahájení
užívání veřejného prostranství některým ze způsobů užívání dle Čl. 9 této vyhlášky.
2.
Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen písemně oznámit
tuto skutečnost správci poplatku nejpozději do 5 dnů po skončení užívání veřejného
prostranství a nahlásit rozsah jeho záboru v m2.
3.
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku své
identifikační údaje, tj. příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu a rodné číslo, rovněž uvede
č. účtů u peněžního ústavu, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho
podnikatelské činnosti.

2

)

Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 13
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství
způsobem uvedeným v Čl. 9 až do dne, kdy toto užívání skončilo.
Čl. 14
Sazba poplatku
1.
Poplatek za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného
prostranství: činí
a) za provádění výkopových prací

7,- Kč,

b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje

6,- Kč,

c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb

6,- Kč,

d) za umístění zařízení sloužící pro poskytování prodeje (prodejní stánky, pulty,
pojízdné prodejny apod.) mimo tržiště
10,- Kč,
e) za umístění zařízení sloužící pro poskytování služeb

6,- Kč,

f)

8,- Kč,

za umístění stavebního zařízení

g) za umístění stavebního zařízení pro stavebníky provádějící opravu fasád svých domů
5,- Kč,
h) za umístění reklamního zařízení
i)

za umístění skládek (skládkou se rozumí skladování – odložení – movitých věcí na
veřejném prostranství určených k dalšímu využití, uskladnění nebo likvidaci např.
palivového dříví, stavebního materiálu apod. Za skládku se nepovažuje odložení
komunálního odpadu na místě k tomu obcí určeném.)
6,-Kč,

j)

za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce

k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
l)
2.

10,- Kč,

5,- Kč,
10,- Kč,

za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
10,- Kč,
Poplatek stanovený paušální částkou

a) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí stanovuje
poplatek ve výši
5.000,- Kč týdně,
Čl. 15
Splatnost poplatku
1.

Poplatek je splatný:
a) při oznámení o užívání veřejného prostranství,
b) v případech vyžadující vydání rozhodnutí o zvláštním užívání veřejného prostranství
do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí,
Čl. 16
Osvobození od poplatku

1.

Poplatku nepodléhá:
a) užívání veřejného prostranství pro akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a
veřejně prospěšné účely,
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b) krátkodobé užívání veřejného prostranství za účelem umístění skládky dle čl. 14 odst.
1 písm. i) na dobu 48 hodin,
c) užívání pozemku nebo jeho části, který je obcí pronajat.
2.
Vznik nároku na osvobození od poplatku je poplatník povinen nahlásit správci
poplatku současně s oznamovací povinnosti dle Čl. 12.
HLAVA III.

POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ
Čl. 17
Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj, na který bylo vydáno správní
rozhodnutí dle zák. ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů.3)
Čl. 18
Poplatník
Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.
Čl. 19
Oznamovací povinnost
1.
Poplatník je povinen oznámit písemně správci poplatku do 15 dnů uvedení výherního
hracího přístroje do provozu. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník
správci poplatku oznámit také ukončení provozu výherního hracího přístroje.
2.
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku své
identifikační údaje, tj. příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu a rodné číslo, rovněž uvede
č. účtů u peněžního ústavu, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho
podnikatelské činnosti.
Čl. 20
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1.
Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do
provozu.
2.
Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje
ukončen.
Čl. 21
Sazba poplatku
Sazba poplatku na tři měsíce činí 5.000,- Kč na jeden výherní hrací přístroj.
Čl. 22
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově do 30 dnů od data zahájení provozu výherního
hracího přístroje, uvedeného na vydaném rozhodnutí o povolení provozu výherního hracího
přístroje.

3

)

§ 18 odst 1 písm. a)
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HLAVA IV.

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Čl. 23
Poplatník
1.
Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může
být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které
poplatek odvádějí.
2.
Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci na území obce Čakovičky, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu.
3.
Povinnost platit poplatek se vztahuje i na cizince, kteří mají na území obce Čakovičky
přechodný pobyt na základě dlouhodobého víza dle § 30 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dále trvalý pobyt
na základě povolení k pobytu dle ustanovení § 65 a násl. téhož zákona.
Čl. 24
Ohlašovací povinnost
1.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně do 15 dnů vznik nebo zánik
poplatkové povinnosti.
2.
Ohlašovací povinnost se vztahuje i na osoby, které jsou od placení poplatku podle
zákona o místních poplatcích nebo dle ustanovení této vyhlášky osvobozeny. Důvod pro
osvobození musí být správci poplatku při ohlášení prokázán.
3.
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku své
identifikační údaje, tj. příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu a rodné číslo, rovněž uvede
č. účtů u peněžního ústavu.
4.
Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku nejpozději do patnácti dnů jakékoli
změny v ohlášených skutečnostech.
Čl. 25
Sazba poplatku
1.

Celková sazba poplatku činí 500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a tvoří ji :
a) částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a dále
b) částka 250,- Kč stanovená za základě skutečných nákladů obce na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu v předchozím kalendářním roce na sběr, kdy
skutečné náklady obce v roce 2007 činily 233 619,- Kč, počet obyvatel k 31.12.2007
byl 415. Náklady na jednoho občana tak činily 562,- Kč.
Čl. 26
Splatnost poplatku

1.
Poplatek je splatný jednorázovou úhradou nejpozději do 31.1. každého kalendářního
roku.

7

2.
Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
Čl. 27
Osvobození od poplatku
Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kterým byl ve správním řízení zrušen údaj o
trvalém pobytu.
HLAVA V.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Čl. 28
Ohlašovací povinnost
1.
Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit zahájení činnosti spočívající
v poskytování přechodného ubytování za úplatu ve lhůtě do 30 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..
3.
Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech do 15.dnů ode dne jejich vzniku.
Čl. 29
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den
paušální částkou, na základě dohody s ubytovatelem.

4,- Kč, nebo se stanovuje

Čl. 30
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný pololetně do 20-tého dne měsíce následujícího.
Čl. 31
Osvobození a úlevy
1.

Od poplatku se osvobozují:
a) přechodně ubytovaní studenti a žáci všech typů škol ve věku do 26 let
b) zaměstnanci ubytovatele
ČÁST TŘETÍ
Čl. 32
Úhrada poplatků

Poplatky se hradí v hotovosti na Obecním úřadě Čakovičky v jeho úředních hodinách,
nebo bankovním převodem na účet obce Čakovičky vedený u České spořitelny, a.s., číslo
účtu: 490495359/0800 s variabilním symbolem 25063XXXX ; kdy
P první tři X – jsou číslo popisné domu ve formátu např. 047, 258; nebo 000 při
rekreačním objektu a
P poslední X – je účel poplatku, který je stanoven takto:
1 – poplatek za komunální odpad,
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2 – poplatek za psa,
3 – poplatek za užívání veřejného prostranství,
4 – poplatek za provoz veřejných automatů
5 – poplatek z ubytovací kapacity
Čl. 33
Společná ustanovení
1.
Pokud poplatek dle této vyhlášky nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho
nezaplacená část může být zvýšena až o trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje
na celé koruny nahoru.
2.
Pokud poplatník nesplní svou ohlašovací povinnost ve lhůtě stanovené touto
vyhláškou, může mu správce poplatku uložit opakovaně pokutu za nesplnění povinnosti
nepeněžité povahy dle § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
3.
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně
závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu
písemně vyrozuměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
5.
Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně pominout.
6.
V případě, že proti provedené platbě vydává obecní úřad povolenku, známku nebo jiný
doklad prokazující uhrazení místního poplatku, je v zájmu občana, tento doklad si včas na
obecním úřadě v úředních hodinách vyzvednout.
Čl. 34
Zrušovací ustanovení
1.

Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místních
poplatcích
Čl. 35
Účinnost

1. Tato obecně závazná vyhláška je platná dnem schválení zastupitelstvem obce.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ing. Jiří Kloutvor, v.r
místostarosta

.Mgr. Vladimír Cikhart v.r.
starosta:
:
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