
OBEC BLATCE

Obecně závazná vyhláška č. 5/2013,
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Zastupitelstvo obce Blatce se na svém zasedání dne 18.4.2013 usnesením
č. 4/2013 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h)
zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Či. 1
Úvodní ustanovení

Obec Blatce touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
(dále jen "poplatek"). 1

ČI. 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

(1)

(2)

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby uvedené v ustanovení
§ 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede
ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla; tato osoba je plátcem poplatku."

(1)

ČI. 3
Ohlašovací povinnost

Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající
v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení
této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku
ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
V ohlášení poplatník uvede údaje dle ustanovení § 14a odst. 1 zákona o místních
poplatcích.
Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručováni."
Dojde-Ii ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala."
Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu."

(2)

(3)

(4)

(5)

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o místních poplatcích")
2 § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích
3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích



ČI. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-Ii tento dnem
příchodu 15,- Kč.

ČI. 5
Splatnost poplatku

Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku nejpozději do 31. prosince
příslušného kalendářního roku.

ČI. 6
Osvobození

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby uvedené v ustanovení
§ 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích.

ČI. 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Č. 6/2011 obce Blatce o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, poplatku za rekreační pobyt a poplatku z ubytovací
kapacity ze dne 21.07.2011.

ČI. 8
Účinnost

Tatov ::::~:::k účinnostipatnáctýmdnempodnijejíh:i::::;~tl~~!ť~~
místostarosta starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 23.4.2013
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě urnožňujici dálkový přístup.

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:


