Obec Tuchlovice
Obecně závazná vyhláška č. 3/2006
o místních poplatcích
__________________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce schválilo a vydalo dne 27. června 2006 v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením
§14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou
vyhlášku o místních poplatcích.

I. část
Článek 1

Poplatky a základní ustanovení
1) Obec Tuchlovice (dále jen „obec“) vybírá podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
e) poplatek z ubytovací kapacity
2) Správu těchto poplatků vykonává Obecní úřad v Tuchlovicích (dále jen „OÚ“)
3) Pro účely této vyhlášky se rozumí základními identifikačními údaji:
a) u fyzických osob jejich jméno (jména), příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, čísla účtů u bank,
identifikační číslo a místo podnikání u osob samostatně výdělečně činných,
b) u právnických osob jejich název, právní forma. Identifikační číslo, sídlo, čísla účtů u bank a jméno,
příjmení osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy.
4) Všechna v této vyhlášce uvedená podání (přiznání, oznámení, hlášení) musí být učiněna v souladu s § 21,
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou tato podání
právně neúčinná.

II. část
Poplatek ze psů
Článek 2
Předmět poplatku
Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců.
Článek 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, a která má na území obce trvalý pobyt,
nebo sídlo.
Článek 4
Sazba poplatku
1) Poplatek ze psů chovaných v bytovém domě činí na celém území ročně:
a) 300,-- Kč za jednoho psa
b) 600,-- Kč za každého dalšího psa.
2) Poplatek ze psů chovaných v rodinném domě nebo jiném objektu, činí na celém území obce ročně:
a) 100,-- Kč za jednoho psa
b) 200,-- Kč za každého dalšího psa
3) Bytovým domem se rozumí stavba, která má více než 1/2 podlahové plochy všech místností určenu k bydlení
a ve které jsou nejméně 4 samostatné byty.
Rodinným domem se rozumí stavba, která má více než 1/2 podlahové plochy všech místností určenu
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k bydlení a ve které jsou nejvýše 3 samostatné byty.
Jiným objektem se rozumí stavba, která není bytovým ani rodinným domem, má alespoň jedno
nadzemní podlaží, a má přiděleno popisné číslo (např. stavby pro hospodářskou nebo obchodní činnost).
Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí
za každý i započatý kalendářní měsíc.
2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej),poplatek se platí i za
započatý kalendářní měsíc.
Článek 6
Oznamovací (ohlašovací) povinnost
1) Poplatník je povinen podat přiznání k poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil věk tří měsíců,
nebo kdy se stal jeho držitelem, jde-li o psa staršího. Poplatník je povinen podat přiznání k poplatku i tehdy,
je-li od poplatku osvobozen.
Přiznání k poplatku se podává na obecním úřadě na příslušném tiskopise, který vydává OÚ.
Poplatník je povinen sdělit v přiznání k poplatku své základní identifikační údaje a dále všechny údaje o psu,
které jsou předepsány na tiskopise.
Poplatník je dále povinen doložit údaje, potvrzující nárok na osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
2) Poplatník je povinen oznámit každou skutečnost, která může mít vliv na výši poplatku nejpozději do 15 dnů od
jejího vzniku.Ve stejné lhůtě též poplatník oznámí, že došlo ke změně údaje uvedeného v přiznání k poplatku,
nebo k zániku poplatkové povinnosti.
Poplatník, který je od poplatku osvobozen, je povinen prokázat nejpozději do 15. února každého roku, že důvod pro který je osvobozen, trvá.
3) OÚ vydá poplatníkům, kteří podali přiznání k poplatku, známku pro psa, která slouží k jeho identifikaci.
Článek 7
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný bez vydání platebního výměru nejpozději do 15. 3. každého roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 20 kalendářních
dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
Článek 8
Osvobození
1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, jde-li o osobu nevidomou, bezmocnou, nebo osobu s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.
2) Poplatek neplatí držitel psa, kterému stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
3) Poplatek se neplatí ze psů v útulcích, zřízených pro ztracené a opuštěné psy.
4) Pokud poplatník získá psa do vlastnictví z útulku, je od poplatku za tohoto psa osvobozen po dobu dvou roků.
Získání psa je poplatník povinen prokázat dokladem vydaným příslušným útulkem,nebo čestným prohlášením.

III. Část
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 9
Předmět poplatku
1) Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství je zvláštní užívání veřejného prostranství,
kterým se rozumí:
a) provádění výkopových prací
b) umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
c) umístění stavebních zařízení a skládek (např. lešení, uložení stavebního a jiného materiálu)
d) umístění reklamních zařízení
e) užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
f) umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí (např. houpačky, kolotoče, střelnice
maringotky a doprovodná vozidla k těmto atrakcím)
g) užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce
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h) užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2) Veřejným prostranstvím pro způsoby užívání uvedené v odstavci č. 1 tohoto článku, ve smyslu této vyhlášky,
je prostor „Náměstí“ a ulice „Karlovarské“.

Článek 10
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným
v článku 9, odstavec 1).
Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně
a nerozdílně. Obec může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Článek 11
Sazba poplatku
a) Za použití veřejného prostranství pro provádění výkopových prací:
2
za každý i započatý m za každý i započatý den

Kč 2,--

b) Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
(vč. manipulačního prostoru, skládky zboží a reklamy, která slouží této činnosti):
2
za každý i započatý m za každý i započatý den
Kč 10,-c) Za umístění stavebních zařízení a skládek (zabrání místa lešením, uložením stavebních hmot, nářadí apod.):
2
za každý i započatý m za každý i započatý den
Kč 3,-d) Za užívání veřejného prostranství umístěním reklamního zařízení:
2
za každý i započatý m za každý i započatý den

Kč 3,--

e) Za užívání veřejného prostranství pro pořádání reklamních akcí:
2
za každý i započatý m za každý i započatý den

Kč 5,--

f) Za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných zábavných atrakcí včetně maringotek
a doprovodných vozidel:
2
za každý i započatý m za každý i započatý den
Kč 3,-g) Za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce:
2
za každý i započatý m za každý i započatý den

Kč 2,--

h) Za užívání veřejného prostranství pro potřebu tvorby filmových a televizních děl:
2
za každý i započatý m za každý i započatý den
Kč 3,--

Článek 12
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká ode dne kdy započalo užívání veřejného prostranství.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kterým užívání veřejného prostranství skončilo.

1)

2)
3)

Článek 13
Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného
prostranství nejméně 10 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu
kratší než 3 dny,je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství
některým ze způsobů zvláštního užívání. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem
uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže
následující pracovní den.
Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci
2
poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do 3 dnů a nahlásit rozsah záboru v m .
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku základní identifikační
údaje.
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Článek 14
Osvobození
1) Od poplatku za užívání veřejného prostranství při umístění stavebních zařízení a skládek jsou osvobozeni
stavebníci vlastních rodinných domů a majitelé rodinných domů po dobu platnosti jejich stavebního povolení.
2) Poplatek za užívání veřejného prostranství pro uložení popelnic na domovní odpad se neplatí za 1 den
před svozem odpadu a v den svozu odpadu.
3) Poplatek za užívání veřejného prostranství při akcích, kde se nevybírá vstupné, nebo jejichž výtěžek je
věnován na charitativní a veřejně prospěšné účely se neplatí.
4) Poplatek za užívání veřejného prostranství jakýmkoliv způsobem, uvedeným v článku 9, odstavec 1) této
vyhlášky, neplatí Obec Tuchlovice a organizace, jejichž zřizovatelem je Obec Tuchlovice.
Toto ustanovení platí i v případě pouhé spoluúčasti obce při využívání veřejného prostranství, jak je
výše uvedeno.
5) Pokud veřejné prostranství využívá osoba fyzická nebo právnická pro realizaci záměrů a prací zadaných
(investovaných) Obcí Tuchlovice (OÚ), poplatek se neplatí.
6) Poplatek za užívání veřejného prostranství podle čl. 9, odst. 1, písmeno a) a c) neplatí vlastníci (správci)
inženýrských sítí za dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 2 měsíců od povoleného termínu
zahájení prací.
Článek 15
Splatnost poplatku
1)
a)
b)
2)

Poplatek je splatný :
při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného
prostranství započato,
při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 3 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného
prostranství skončilo,
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník
povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

IV. část
Poplatek ze vstupného
Článek 16
Předmět poplatku
1) Předmětem poplatku je vybrané vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, snížené
o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
2) Vstupným se pro účely tohoto poplatku rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to,
že se jí může zúčastnit.
Článek 17
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Článek 18
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 10 % z celkové částky vybraného vstupného na konanou akci.

Článek 19
Osvobození od poplatku
Od poplatku jsou osvobozeny akce:
a) jejich celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) veřejné akce vzdělávacího charakteru
c) sportovní akce
d) divadelní a filmová představení
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e) taneční kursy a kursy společenské výchovy
f) akce pořádané pod záštitou obce (obec je výlučným pořadatelem, nebo jedním z pořadatelů, nebo je
zřizovatelem pořádající organizace)
Článek 20
Oznamovací (ohlašovací) povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit konání akce nejpozději 10 dní před jejím zahájení na OÚ.
U trvalých a opakujících se akcí může poplatník splnit oznamovací povinnost jednorázovým hromadným
oznámením, a to až a období jednoho roku. Hromadné oznámení je třeba podat před zahájením první akce.
V oznámení je poplatník povinen uvést své základní identifikační údaje, název a obsahové zaměření akce,
místo a čas jejího konání.
2) Poplatník je povinen nejpozději 3 dny před zahájením akce, která není osvobozena od poplatku , předat OÚ
všechny vstupenky na pořádanou akci ke kontrole a označení. Vstupenky musí být předem označeny cenou,
datem konání akce a pořádajícím subjektem.
3) Přiznání k poplatku je poplatník (pořadatel akce) povinen podat do 15 dnů po skončení akce. Neprodané
vstupenky předloží ke kontrole.
4) U trvalých a opakujících se akcí se ustanovení odstavce č. 2 a 3 tohoto článku použijí na první akci.Finanční
výbor určí pro opakované akce přiměřené lhůty k podání přiznání poplatku a kontrole a označení vstupenek.
Článek 21
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný v den přiznání.

V. část
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Článek 22
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je každý provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „VHP“), viz Zákon č. 202/1990 Sb.,
O loteriích a jiných obdobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 223/1993
Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 23
Poplatník
Poplatníkem je provozovatel VHP – viz právní předpisy uvedené v článku č. 21 této vyhlášky.
Článek 24
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý VHP Kč 5 000,-- na 3 měsíce. V případě, že VHP bude provozován po dobu
kratší než tři měsíce, bude poplatek stanoven v poměrné výši. Vypočítaná částka poplatku se zaokrouhluje
na celé koruny nahoru.
Článek 25
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení VHP do provozu – viz §5, odst. 1, Vyhlášky Ministerstva financí ČR
č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu VHP - viz §5, odst. 3, Vyhlášky Ministerstva financí ČR
č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů.
3) Poplatek se platí ode dne ve kterém poplatková povinnost vznikla, do dne ve kterém poplatková povinnost
zanikla.
Článek 26
Oznamovací (ohlašovací) povinnost
1) Poplatník je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne uvedení VHP do provozu oznámit tuto skutečnost OÚ.
2) Poplatník je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení provozu VHP oznámit tuto skutečnost OÚ.
3) V oznámení podle odst. 1 a 2 tohoto článku, je poplatník povinen sdělit své základní identifikační údaje,
název VHP, výrobní číslo VHP, stálé umístění VHP a datum uvedení VHP do provozu, nebo datum
ukončení provozu VHP.
Článek 27
Splatnost poplatku
1) Bylo-li povolení provozování VHP vydáno na dobu nejdéle tří měsíců, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů
po ukončení příslušného čtvrtletního období.
2) Bylo-li povolení provozování VHP vydáno na dobu nejdéle šest měsíců, je poplatek splatný ve dvou splátkách,
odpovídajících délce provozu VHP v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy nejpozději do 15 dnů po
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ukončení příslušného čtvrtletí.
3) Bylo-li povolení provozování VHP vydáno nejdéle na kalendářní rok, je poplatek splatný ve čtyřech splátkách,
odpovídajících délce provozu VHP v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy nejpozději do 15 dnů po ukončení
příslušného čtvrtletního období.
4) Poplatek může být zaplacen též jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku.

VI. část
Poplatek z ubytovací kapacity
Článek 28
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je využití lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.
Článek 29
Poplatník
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Článek 30
Sazba poplatku
Za každé využité lůžko a den

Kč 4,--

Článek 31
Oznamovací (ohlašovací) povinnost
1) Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající
v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 20 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti,
v ostatních případech do 10 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Ubytovatel obdobným způsobem
a ve stejných lhůtách oznámí správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného
ubytování. Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku své základní
identifikační údaje.
2) Poplatník (ubytovatel) je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování,
jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místo trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského
průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být
vedeny přehledně a srozumitelně, musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu
ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování údajů v evidenční knize
se řídí ustanoveními Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Přiznání k poplatku je poplatník povinen oznámit písemně do 15 dnů po skončení čtvrtletí běžného
kalendářního roku.
4) V oznámení je poplatník povinen uvést své základní identifikační údaje, vykazované období, včetně výpočtu
poplatku za počet využitých lůžek ve vykazovaném období.
Článek 32
Splatnost poplatku
Splatnost poplatku je nejpozději do 10 dnů po zaslání oznámení o výši poplatkové povinnosti.
Článek 33
Osvobození
a)
b)
c)
d)

Poplatku nepodléhá :
ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto
zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová
zařízení,
ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

VII. část

Ustanovení společná a závěrečná
Článek 34
Snížení a prominutí poplatku a penále
Odůvodněné žádosti o snížení a prominutí poplatku, popř. penále za nezaplacený poplatek se podávají obecní
radě k projednání.
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Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Článek 35
Osvobození
Od místních poplatků je osvobozena obec a právnické osoby nebo zařízení, jejichž zřizovatelem nebo
většinovým vlastníkem je obec.
Článek 36
Paušální poplatky
Obec může v případech, kdy to připouští zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovit po dohodě s poplatníkem poplatek paušální částkou.
Článek 37
Penále a promlčecí lhůty
1) Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část, může obec zvýšit až na trojnásobek.
2) a) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou
vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
b) 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 nebo plátce o tomto úkonu písemně vyrozuměn.
3) Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Článek 38
Placení poplatků
Možné způsoby a náležitosti potřebné k zaplacení poplatků (číslo účtu obce, variabilní a specifické symboly,
poštovní poukázky apod.) sdělí a poskytne poplatníkům (plátcům) účetní obecního úřadu.

Článek 39
Ustanovení přechodná a zrušující
1) U skutečností, které nastaly před účinností této vyhlášky, se pro řízení použijí ustanovení obecně závazné
vyhlášky č. 1/2004 o místních poplatcích.
2) Touto vyhláškou se ruší platnost obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o místních poplatcích.

Článek 40
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.

…………………………………………
Marie Pospíšilová
zástupkyně starosty obce

…………………………………………
Ing. Karel Burda
starosta obce

Vyvěšeno:

Sejmuto:
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