Obecně závazná vyhláška č. 1/2007
Obce Jenštejn
o místních poplatcích
ze dne 16.4.2007 ve znění změny č. 1 ze dne 22.12.2010
Ve smyslu ustanovení § 14 zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a § 84 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, vydalo OZ Jenštejn tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
Čl. 1
Obec Jenštejn zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
1. poplatek ze psů
2. poplatek za užívání veřejného prostranství
3. poplatek za provozovaný výherní hrací stroj
Výkon správy místních poplatků provádí OÚ Jenštejn.
Na řízení o poplatcích se od 1.1.2011 vztahuje zák. č. č. 280/2009 Sb., daňový řád , ve znění
pozdějších předpisů, není-li zák.č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích stanoveno jinak.

Čl. 2
Touto vyhláškou se stanoví sazby vybíraných místních poplatků, ohlašovací povinnost, splatnost
poplatků, vznik a zánik poplatkové povinnosti, osvobození a úlevy od poplatků a další povinnosti,
které vyplývají z této vyhlášky na katastrálním území Jenštejn: místní části Jenštejn a Dehtáry.

Naformátováno: Mezera Za:
6 b.
Odstraněno: 337/1992 Sb. o
správě daní a poplatků
Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, 10.5 b.

ČÁST DRUHÁ
HLAVA I
Poplatek ze psů
Čl. 3 – předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

Čl. 4 – poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého bydliště. Držitelem psa je
fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR.
Odstraněno: znamovací

Čl. 5 – ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku ústně v přiznání poplatku do 15 dnů vznik, změnu či
zánik své poplatkové povinnosti ( tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa
staršího).
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Odstraněno: známit
Odstraněno:
Odstraněno:
Odstraněno: Stejným
způsobem a ve stejné lhůtě je
poplatník povinen oznámit
zánik své poplatkové
povinnosti.

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku podle zákona o místních poplatcích
nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí poplatník správci poplatku
prokázat.

Čl. 6 – sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok:
za psa na osobu

100,- Kč

za druhého a každého dalšího na osobu

200,- Kč

Čl. 7 – splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne, kdy
povinnost platit poplatek vznikla.

Čl. 8 – osvobození
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
1. osoba nevidomá, bezmocná nebo osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu
2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
3. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis ( lovečtí,
policejní, záchranářští psi atp. )
4. držitel psa, který prokáže, že psa získal v útulku
Vznik nároku na osvobození od 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 umístění
dočasných staveb a zařízení k poskytování prodeje a služeb, stavebních, reklamních zařízení či
drobných atrakcí, dále za užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce, také za
trvalé parkování nákladního vozidla nad 3,5 t.

Čl. 10 – veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky a v souladu s ustanovením § 34 zák. č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů jsou: náměstí, ulice, chodníky, veřejná
zeleň a další prostory v majetku obce ( viz příloha – vyznačení na přiložené mapě ).

Čl. 11 – poplatník
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným
v čl. 10.
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Odstraněno: ¶
Odstraněno: oznámit

Odstraněno: oznamovací

Čl. 12 – ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku ústně záměr užívat veřejné prostranství nejpozději
15 dní před zahájením užívání.

Odstraněno: oznámit

Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ústně ohlásit správci poplatku
skončení užívání.

Odstraněno: oznámit

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo
název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ.

Odstraněno: oznamovací

Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů
u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky jejich podnikatelské činnosti.

Čl. 13 – vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným
v čl. 10 až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Čl. 14 – sazba poplatku
Poplatek činí za každý započatý výměr nad 5 m2 a týden užívání veřejného prostranství:
1. za umístění dočasné stavby sloužící poskytování prodeje

10,- Kč

2. za umístění dočasné stavby sloužící poskytování služeb

10,-Kč

3. za umístění zařízení sloužícího k poskytování prodeje nebo služeb

10,-Kč

4. za umístění stavebních zařízení nad 5m2

5,-Kč

5. za umístění reklamy

10,-Kč

6. za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní nebo reklamní akce

10,-Kč

7. za trvalé parkování nákladního vozidla nad 3,5 t / rok

12.000,-Kč

Čl. 15 – splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
1. při plnění ohlašovací povinnosti, resp. před zahájením užívání veřejného prostranství

Odstraněno: znamovací

2. v případě trvalého parkování nákladního vozidla nad 3,5 t vždy do 31.3. daného
kalendářního roku.

Čl. 16 – osvobození
Osvobozeno od poplatku je užívání veřejného prostranství pro akce, jejichž výtěžek je určen na
charitativní účely. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci
poplatku ohlásit a doložit.

HLAVA III
Poplatek za provozovaný hrací přístroj
Čl. 17 – předmět poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj, na který bylo vydáno správní rozhodnutí
dle zákona ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
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Odstraněno: oznámit
Odstraněno: ¶
Naformátováno: Mezera Za:
0 b., Bez kontroly
osamocených řádků
Naformátováno: Mezera
Před: 6 b., Bez kontroly
osamocených řádků
Naformátováno: Bez kontroly
osamocených řádků

předpisů.

Čl. 18 – poplatník
Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.
Odstraněno: oznamovací

Čl. 19 – ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku do 15 dnů uvedení výherního hracího
přístroje do provozu. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník ohlásit správci
poplatku změnu či ukončení provozu výherního hracího automatu.

Odstraněno: oznámit
Odstraněno: oznámit

Tyto skutečnosti doloží protokolem dle vyhl. č. 223/1993 Sb. o hracích automatech, ve znění
pozdějších předpisů.
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické
osoby, sídlo, IČ, čísla účtů a peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z jejich podnikatelské činnosti.

Odstraněno: oznamovací

Čl. 20 – vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
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 15 dnů od data zahájení provozu výherního přístroje.

Čl. 23 – obecné ustanovení k ohlašovací povinnosti
V ohlášení podle této vyhlášky poplatník nebo plátce uvede

Naformátováno: Mezera Za:
6 b.

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor1,
byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v
poplatkových věcech,

Naformátováno: Odsazení:
Vlevo: 0 cm, Předsazení: 0.63
cm, Mezera Za: 6 b.

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

Naformátováno: Odsazení:
Předsazení: 0.63 cm, Mezera
Za: 6 b.

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.
Poplatník nebo 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 doručování.
Odstraněno: ¶

1

§ 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce Jenštejn dne 16.4.2007 a
nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyvěšení.

Odstraněno: OZV

Tato obecně závazná vyhláška byla změněna schválením změny č. 1 zastupitelstvem obce
Jenštejn dne 20.12.2010. Tato změna č. 1 nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyvěšení.
Odstraněno: ¶

V Jenštejně dne 22.12.2010

V Jenštejně dne 22.12.2010

Jiří SOJOVSKÝ
starosta obce

Ing.arch.Magdalena Hlaváčková
místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………

Jméno a podpis: ………………………….

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………

Jméno a podpis: ………………………….
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