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Obecně závazná vyhláška é. 2l2O1 1,
o místnímpoplatku za lázeňský nebo rekreačnípobyt
Zastupitelstvo obce Líšná se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením
č....12011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vsouladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h)
zákona č, 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

čl. t
úvodníustanovení

(1)
(2)

Obec Líšnátouto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreačnípobyt
(dále jen,,poplatek").

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen ,,správce poplatku").1

él. z
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

(1)
(2)

Poplatek za lázeňský nebo rekreačnípobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za
úplatu pobývají na územíobce za účelemléčenínebo rekreace, pokud neprokážíjiný
důvod pobytu.2
Poplatek za lázeňský nebo rekreačnípobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede
ubytovatel, kteným je tyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.3

ěl. s
Ohlašovací povinnost
(1)

Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájeni činnosti spočívající
vposkytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahdjení
této ěinnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku
poskytování přechodného ubytováníza úplatu.
ukončeníčinnosti spočívajícív

(2)

V ohlášení ubytovatel uvedea

a)

'§

jméno, popřípadě jména, a příjmenínebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, by|-|i přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě

t+ odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon

o místníchpoplatcích")
| § 3 odst. 1 zákona o místníchpoplatcích
§ 3 oOst. 3 zákona o místníchpoplatcích
-] 14a odst. 1 zákona o místníchpoplatcích
§

dalŠíadresyprodoručování;právnickáosobauvedetéŽosoby,kteréjsoujejím

jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)

c)
(3)

(4)
(5)

óísla všech svých účtůu poskytovatelů platebních sluŽeb, vČetně PoskYtovatelŮ
podnikatelskou ÓinnostÍ,
těchto služeb v zahraničí,užívanýchv souvislosti s
povinnosti, vČetně
případně dalšíúdaje rozhodné pro stanovení výŠepoplatkové
od PoPlatku,
skutečností zakládajicích nárok na úlevu nebo případnéosvobození

Evropské unie, jiného
Plátce, ktený nemá sídlo nebo bydliště na územíČlenskéhostátu
nebo švýcarské
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
svého zmocněnce
konfederace, uvede kromě údajůpožadovaných v odstavci 2 adresu
v tuzemsku pro doručování.5
je ubytovatel povinen
Dojde-li ke změně údajůči skutečností uvedených v ohlášení,
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala,o
do které zapisuje dobu
ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenóní knihu,
pobytu nebo místa
ubytování, účelpobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého
cestovního dokladu
trvalého bydliště v zahraničía ěíslo oběanského prŮkazu nebo
přehledně
fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny
hlediska,7
a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového

čl. +
Sazba poplatku

(1)

Sazba poplatku čini za osobu

a

každý i započatý den pobytu, není_li tento dnem

příchodu 8,- Kč.

čl. s
Splatnost poplatku
(1)

(2)

Poplatek je splatný do 30.6. běžnéhokalendářního roku,
1, je poplatek
vznikne_li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci
ve kterém
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, ktený následuje po měsíci,
poplatková povinnost vznikla.

čl. s
Osvobození a úlevy
(1)Poplatkuzalázeňskýneborekreačnípobytnepodléhaji:

14a odst. 2 zákona o místníchpoplatcích
Št+a odst. 3 zákona o místnich poplatcích
'Šg oO.t. 4zákona o mistních poplatcích

'§
u

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kteným byl přiznán
lll. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

r

b) osoby mladší18 let a starší70 let nebo osoby, na které náležejípřídavky na

děti

(uýchovné).

čl. z
Navýšenípoplatku

(1)

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem (ubytovatelem) poplatku včas nebo ve správné
výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.8

(1)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můžeobecní
úřad zvýšit až natrojnásobek; toto zvýšeníjepříslušenstvímpoplatku.9

ěl. a
zrušovaci ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška

č. 412008 o

poplatku

za

lázeňský nebo

rekreačnípobyt ze dne 26.9.2008,

čl. g
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostiz důvodu naléhavéhoobecného zájmu dnem
1.2.2011.

vlasta klímová
místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:28,1.2011
Sejmuto z úřední desky dne:11 ,2.2011

tt oOst. 2 zákonao místníchpoplatcích
5 11 odst. 3 zákona o místníchpoplatcích
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Adolf Drdla
starosta obce

