
Městys Nový Hrozenkov

obecně záYazná Whláška č. 5/2008,

o mí§tním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo městyse No\"ý Hrozenkov se na §vém zasedáni dne 8.12,2008 usnesením
č. 11 usneslo vydat na zákJadě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb,. o mistních poplatcich, ve
znění, pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm, d) a § 84 odst. 2 písm. h) zrlkona č.
128/2000 sb.. o obcích (obecní Zřízení). ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou
vyhlášku:

čt. l
úvodní ustanovení

Městys Nový Hrozenkov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek
z ubyovaci kapacity (dálejen ,,poplatek").l)

čI.2
ohlašovací povinno§t

(1) Poplatnik je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu
zahájení činnosti §počívající v poskytoviiní přechodného ubyováni ve lhůtě do 15 dnů od
zahájení této činnosti.

(2) Při plnění ohlašovaci povinnosti je ub}tovatel povinen sdělit správci poplatku
příjmeni, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o frzickou osobu, nebo název, sídlo
a IČ, jde-li o právnickou osobu, Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským
subjektem, uvede ro\,1,lěž čisla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní
prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Ub}.tovatel je rovněž povinen ohliisit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv Změn! v
ohlášeíých §kutečnostech. Ub}.tovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu,
do které zapisuje dobu ubltování, jméno, příjmení. adresu místa tn,alého pob}tu nebo
místa trvalého bydliště v zahťaničí a čí5lo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
fyzické osoby. které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční krrihy musí být vedeny
přehledně a §rozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně Z časového hlediska.
Eýidenční knihu ub},tovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

č1.3
sazba poplatku

( 1) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den

l)§ 7 zákona č.5ó5/199o sb,, o nistni€h pop]atcích, ve Zněni pozděišlch předpi§ů
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č].4
splatno§t poplatku

(1) Poplatekje splatný do 15 dnú po uplynutí každého pololetí běžného roku.
(2) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši. \,yměií

městys poplatek platebním výměrem,Vlměření poplatku se zaokouhluje na celé korun_v
nahoru. včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich část múže městys Zvýšit až na
tlojnásobek.

(3) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto obecně
závaznou ryhláškou, může mu splávce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plněni ve smyslu
ustanovení Zákona č. 337/1992 Sb,, o správě clani a poplatků" vc znění pozdějších piedpisů.

(4) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovcnou touto obecně
závaznou vyhliiškou obce, lze dlužné částky v!,měřit nebo doměřit do tií let od konce
kalendáiního roku, ve ktelém oznamovaci povinnost vznikla,

(5) BylJi před uplynutim této lhůty učiněn ťlkon směňljíci k vyměřeni nebo
doměření, běží tiíletá lhůta Znovu od konce roku, v němž byl plátce o tomto úkonu písemně
uvědomen,

čl,5
osvobození

Poplatku z ubltovací kapacity nepodléhá:
(1) ubyovací kapacita v Zařízeních sloužících plo přechodné ubytovriní studentů a žáků.
(2) ubltovací kapacita v zařízeních sloužícich pro ubltování pracolníků fl,zických a
právnických osob, které tato Zařízení vlastní nebo k nim maji právo hospodaieni.
(3) ubytovací kapacita ve zdlavotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána
jako hotelová zařízeni,
(,l) ub}-tovací kapacita v zařizeníclt sloužících sociálním a charitativním úče]ům,

č1, ó
I']činnošt

Tato obecně závazná vJ-hláška městyse nabý.r'á účinnosti dnem l,1.2009 .

pavel Jochec
místostarosta městvse

Vyvěšeno na úiední desce dne:9.12,2008

sejmuto z úřední desky dne: 31,12.2008
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