ÚPLNÉ ZNĚNÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
MĚSTA HOLÝŠOV

č. 2/2010
ze dne 13. prosince 2010

o místních poplatcích
ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ze dne 30. května 2011
Zastupitelstvo města Holýšov se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen OZV):
Část I
Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Město Holýšov touto OZV zavádí tyto místní poplatky:
a)
poplatek ze psů ............................................................................................................................část II
b)
poplatek za užívání veřejného prostranství ................................................................................ část III
c)
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu ............................................................. část IV
(2) Správu těchto poplatků provádí Městský úřad Holýšov, sídlem náměstí 5. května 32, (dále jen správce
poplatku) a postupuje při tom podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění (dále jen daňový řád),
pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, nestanoví jinak.
Část II
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců.
Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalé bydliště nebo sídlo v územním
obvodu Města Holýšov a části Dolní Kamenice.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen přihlásit psa do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti, zpravidla
na předepsaném tiskopise vydaném správcem poplatku.
(2) Poplatník je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku do 15 dnů
od jejího vzniku.
(3) Povinnost oznámit poplatkovou povinnost má i poplatník, jehož pes je od poplatku osvobozen. Tuto
skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.
(4) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku údaje dle článku 25.
Čl. 5
Sazby poplatku
Roční poplatek činí:
a)
za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v rodinném domku .......................................................... 300 Kč
b)
za druhého a dalšího psa, jehož držitel má trvalý pobyt v rodinném domku ............................. 600 Kč
c)
za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v domě s dvěma a více byty ............................................1000 Kč
d)
za druhého a dalšího psa, jehož držitel má trvalý pobyt v domě s dvěma a více byty ...............2000 Kč
e)
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ............................... 200 Kč
f)
za druhého a dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu ...................................................................................................................................... 300 Kč
(2) Držitelé psů obdrží po předložení potvrzení o zaplacení místního poplatku ze psů 100 ks mikroténových
sáčků, které budou sloužit k úklidu psích výkalů.
(1)

Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek ze psů je splatný bez vyměření předem, nejpozději do 31. března každého roku.
Čl. 7
Osvobození
(1) Poplatek ze psů neplatí držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené
nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
(2) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod k osvobození.
Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů za jednotlivé měsíce do konce
kalendářního roku 1/12 stanovené sazby za každý, i započatý, kalendářní měsíc.
(2) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve kterém
tato skutečnost nastala. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrátí, činí-li nejméně 100 Kč, a to na žádost
poplatníka (§ 155 odst. 3 daňového řádu). Přeplatek poplatku může být na žádost poplatníka použit na úhradu
nedoplatku na jiném poplatku (§ 155 odst. 1 daňového řádu).
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Čl. 9
Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi známku pro psa s vyznačením evidenčního čísla psa bez ohledu na to, zda
pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Známka je nepřenosná na jiného psa.
Část III
POPLATEK ZA UŢÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 10
Předmět poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Čl. 11
Veřejné prostranství
(1) Za veřejné prostranství se považují náměstí, pozemní komunikace (silnice, místní komunikace a veřejné
účelové komunikace), tržiště, parky, proluky, průchody, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.
(2) Veřejným prostranstvím může být i pozemek, který není v majetku Města Holýšova, rozhodující je
charakter užívání. V mapové příloze této OZV jsou určena místa, která při splnění předchozích podmínek jsou
veřejným prostranstvím pro účely této OZV.
Čl. 12
Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným
v čl. 10.
(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku
společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.
Čl. 13
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání
veřejného prostranství, nejpozději však v den, kdy užívání veřejného prostranství započalo. Po ukončení užívání
veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku údaje dle čl. 25.
Čl. 14
Sazby poplatku
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven za každý započatý m2 (metr čtvereční) a den. Dnem
se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.
(2) Pravidlem pro určení výše poplatku je největší půdorysný rozměr vyhrazeného nebo skutečně zabraného
místa.
(3) Poplatek za užívání veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků, pojízdných pultů k prodejním
účelům:
a)
za trvalé umístění za m2 a rok ....................................................................................................1000 Kč
b)
za přechodné užívání místa za m2 a den ........................................................................................50 Kč
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Poplatek za užívání veřejného prostranství při poutích a jiných zábavných akcích:
a)
lunaparky, cirkusy, kolotoče a jiné atrakce za 1m2 a den ............................................................... 3 Kč
b)
prodejní stánek za 1 m2 a den ......................................................................................................100 Kč
(5) Poplatek za užívání veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení všeho druhu:
a) za 1 m2 a den ........................................................................................................................................ 3 Kč
b) roční paušální částka za 1 m2 ..........................................................................................................1000 Kč
(6) Poplatek za užívání veřejného prostranství k umístění:
a)
stavebního zařízení za 1 m2 a den .................................................................................................. 2 Kč
b)
stavebního materiálu za 1 m2 a den ................................................................................................ 2 Kč
c)
skladování paliva na dobu delší než 3 měsíce za 1 m2 a den .......................................................... 2 Kč
d)
zábor veřejného prostranství k jiným účelům za 1 m2 a den .......................................................... 2 Kč
(7) Poplatek za užívání veřejného prostranství k umístění sezónních předzahrádek před obchody
a restauracemi:
a)
za 1 m2 a den .................................................................................................................................. 2 Kč
b)
roční paušální částka za 1 m2 ...................................................................................................... 600 Kč
(4)

Čl. 15
Osvobození
Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni:
a)
uživatelé prostranství, kteří zde pořádají akci, jejíž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely,
b)
osoby zdravotně postižené, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství.
Čl. 16
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, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do stavu
umožňujícího jeho běžné užívání.
Čl. 17
Splatnost poplatku
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný ihned při podání žádosti o užívání veřejného
prostranství, zpravidla v hotovosti. Překročí-li doba užívání veřejného prostranství povolenou dobu, je poplatník
povinen tuto skutečnost oznámit a uhradit zbytek poplatku podle skutečné doby užívání.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství stanovený roční paušální částkou je splatný do konce března
příslušného roku.
Část IV
POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ NEBO JINÉ TECHNICKÉ HERNÍ
ZAŘÍZENÍ POVOLENÉ MINISTERSTVEM FINANCÍ PODLE JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU
ČL. 18
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je každý povolený a provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, v platném znění).
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Čl. 19
Poplatník
Poplatníkem je česká právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
Čl. 20
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit vznik poplatkové povinnosti a každou skutečnost, která má na výši poplatku
vliv, do 15 dnů od jejího vzniku.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku údaje dle čl. 25. Dále uvede
identifikační údaje každého výherního hracího přístroje nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, jeho umístění, číslo rozhodnutí, kterým bylo povoleno
jeho provozování, a období, na které bylo povoleno jeho provozování.
(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího
přístroje nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, to
je zánik své poplatkové povinnosti.
(4) Oznamovací povinnost má poplatník i v případě osvobození od poplatku.
Čl. 21
Sazba poplatku
(1) Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu činí 5000,- Kč na 3 měsíce.
(2) V případě, že bude výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu provozováno po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek uhrazen
v poměrné výši.
Čl. 22
Osvobození
Od tohoto poplatku je osvobozeno Město Holýšov, a to v případě, že je provozovatelem výherního hracího
přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu.
Čl. 23
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního
zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu na 3 měsíce do 15 dnů po zahájení
provozu.
(2) Při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení
povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu na 6 měsíců je poplatek splatný ve 2 (dvou)
splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to vždy poslední den příslušného čtvrtletí.
(3) Při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení
povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu na kalendářní rok je poplatek splatný ve 4
(čtyřech) splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to vždy poslední den příslušného
čtvrtletí.
(4) Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově do 15 dnů po zahájení provozu.
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Část V
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Čl. 24
Nebudou-li poplatky zaplaceny nebo odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené či neodvedené poplatky nebo jejich nezaplacenou či neodvedenou část
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Čl. 25
(1) V ohlášení je poplatník nebo plátce povinen sdělit správci poplatku své jméno a příjmení nebo název
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.
(2) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou změnu skutečnosti, která má vliv na výši
poplatku nebo na osvobození, a to do 15 dnů od jejího vzniku.
(3) Poplatník je také povinen oznámit správci poplatku další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové
povinnosti.
Čl. 26
(1) Touto OZV se zrušuje OZV Města Holýšov č. 5/2003 ze dne 15. prosince 2003 o místních poplatcích
a OZV Města Holýšov č. 2/2004 ze dne 22. listopadu 2004, kterou se mění OZV Města Holýšov č. 5/2003
ze dne 15. prosince 2003 o místních poplatcích.
(2) Tato obecně závazná vyhláška byla vyhlášena vyvěšením na úřední desce dne 14. prosince 2010 a nabývá
účinnosti dne 1. ledna 2011.
(3) OZV Města Holýšov č. 1/2011 ze dne 30. května 2011, kterou se mění OZV Města Holýšov č. 2/2010
ze dne 13. prosince 2010 o místních poplatcích, byla vyhlášena vyvěšením na úřední desce dne 31. května 2011
a nabývá účinnosti dne 15. června 2011.

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Razítko Města Holýšov:

Vyvěšeno dne: 14. prosince 2010
Sejmuto dne: 31. prosince 2010
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