
Obecně závazná vyhláška Obce Malá Štáhle č. 3/2005 

o místních poplatcích 

  

Zastupitelstvo obce podle § 10 písm. d). a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích ve znění pozdějších předpisů, vydává podle usnesení ze dne 1. 4. 2005 obecně závaznou 
vyhlášku o místních poplatcích.  

  

Čl. I  

Úvodní ustanovení 

  

1.    Obec Malá Štáhle zavádí a vybírá tyto místní poplatky: 

a)                      poplatek ze psů, 

b)                      poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

c)                      poplatek za užívání veřejného prostranství, 

d)                      poplatek ze vstupného, 

e)                      poplatek z ubytovací kapacity, 

f)    poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 
nebo kanalizace. 

2.      Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad Malá Štáhle (správce poplatků). 
3.      Na řízení o poplatcích se vztahuje zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů.stanoveno jinak. 

  

Čl. 2 

Poplatek ze ps ů 

1.  Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

2.  Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý 
pobyt nebo sídlo na území České republiky  

3.  Poplatek ze psů se neplatí: 



a)         osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. 
stupeň mimořádných výhod dle zvláštního právního předpisu,  

b)         osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, 
c)         osoba provozující útulek zřízených obcí pro ztracené a opuštěné psy, 
d)         osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 

4.       Poplatková povinnost vzniká dnem následujícím po dovršení stáří psa 3 měsíců s tím, že platí 
každý i započatý kalendářní měsíc. Vlastník psa je povinen podat přiznání k poplatku u správce 
poplatků nejpozději do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a také nejpozději do 15 dnů 
oznámit každou skutečnost, která ovlivňuje výši poplatku nebo způsobuje jeho zánik. 

5.       Držitelé psů, jejichž psi podle ustanovení odst. 3 nepodléhají poplatku, jsou povinni prokázat 
trvání důvodu pro osvobození nejpozději do 31.1. každého kalendářního roku. 

6.       Výše ročního poplatku činí:  
a)  za jednoho psa chovaného v Malé 

Štáhli                                                                     100,- Kč 
b)  za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského 

důchodu, který je jediným zdrojem jeho 
příjmu                                                                                                    50,- Kč 

c)  za druhého a každého dalšího psa 
                                                                               50,- Kč 

8.       Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psa bez vyměření předem, a to nejpozději do 31. března 
každého roku. 

9.       Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek od prvního měsíce následujícího 
po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to 1/12 roční sazby za každý měsíc. 

10.   Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, ve kterém 
tuto skutečnost poplatník oznámil správci poplatků. Zjištěný přeplatek na poplatku se vrátí. 

  

  

  

Čl. 3 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt  

1.  Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu 
pobývají v obci Malé Štáhli za tímto účelem, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. 

2.       Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají: 

a) osoby nevidomé, bezmocné a těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň 
mimořádných výhod podle zvláštního předpisu a jejich průvodci, 

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné).  

3.  Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec fyzická nebo 
právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla (ubytovatel). Ubytovatel za poplatek ručí 
jako plátce ve smyslu znění § 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění poz-
dějších předpisů. 

4.  Sazby poplatku činí 7 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. 



Jedním dnem se rozumí 24 hodin. 

5.  Povinností ubytovatele je řádně vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel 
pobytu, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo 
občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do 
evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány 
postupně z časového hlediska. 

  

  

Čl. 4 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

1.       Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 
kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb,  umístění zařízení 
sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, 
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého 
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby 
filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného, nebo 
jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. 

2.       Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou zejména náves ohraničená silnicí I/11 a místní 
komunikací (včetně ní), prostor před domy č.p. 44 a 45 až k místní komunikaci, obecní les, 
fotbalové hřiště a jeho okolí na vzdálenost 50 m.. 

3.  Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné 
prostranství způsobem stanoveným v odst. 1. 

4.      Výše poplatku za užívání veřejného prostranství se stanoví buď sazbou za každý i započatý den 

užívaného veřejného prostranství za den podle počtu dní užívání nebo při opakovaném nebo déle-
trvajícím užívání paušální částkou.  

      A. Poplatky činí za každý i započatý m² a každý i započatý den užívání veřejného prostranství: 

a)      za dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje                                                             
   15,- Kč 

b)      za dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb                                                               
     7,- Kč 

c)      za umístění zařízení sloužící ho pro poskytování prodeje                                                       
   15,- Kč 

d)      za umístění zařízení sloužící ho pro poskytování služeb                                                         
     7,- Kč 

e)      za umístění stavebního zařízení                         
                                                                                  7,- Kč 

f)        za umístění reklamního zařízení                                                                  
                                       50,- Kč  



g)      za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí        
                                 40,- Kč           

h)      za umístění skládek                                                                                                              
10,- Kč 

i)         za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                                             
    2,-  Kč 

j)         za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce                                             
1,- Kč 

k)      za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl      7,- Kč 
                                                                                                                                     

                                                                                                         

B. Za použití veřejného prostranství za souhlasu Obecního úřadu Malá Štáhle v určeném rozsahu 
na skládku stavebního materiálu nebo umístění stavebních zařízení při stavbě nebo opravě činí 
poplatek za každý i započatý m² a každý i započatý týden:                                                5,- Kč 

C.    Za umístění trvalých (dlouhodobých) reklamních zařízení            činí roční paušální částka 
         200,- Kč  

  

8.  Ohlašovací povinnost k poplatku přísluší poplatníkovi 10 dnů před zahájením, nejpozději v den 
zahájení užívání veřejného prostranství. 

9.  Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství až do dne, kdy užívání 
veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního 
stavu. 

10.  Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů společně, je každý z nich poplatníkem 
a každý z nich se podílí na zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. 

  

  

Čl. 5 

Poplatek ze vstupného 

1.  Poplatek ze vstupného (peněžitá částka, kterou účastník zaplatí za to, že se jí může zúčastnit) se 
vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce podobného charakteru. Z akcí, 
jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Od 
poplatku ze vstupného jsou osvobozeny také kino, divadlo, koncerty vážné hudby, sportovní akce 
pořádané Obcí Malá Štáhle.  

2.  Poplatek ze vstupného ve výši 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného platí fyzické osoby, 
politické strany a sdružení, právnické osoby, apod. pořádající taneční zábavy, koncerty populární 
hudby, diskotéky, plesy, atd. v restauracích, kavárnách, barech a na veřejných prostranstvích. 



3.  Poplatník, jímž je fyzická a právnická osoba která akci pořádá, je povinen každou akci, i akci, která 
je podle této obecně závazné vyhlášky osvobozena od poplatku ze vstupného, ohlásit nejpozději 5 
dnů před pořádáním akce Obecnímu úřadu Malá Štáhle a předložit vstupenky k orazítkování. 

5.  Správce poplatků vede evidenci všech akcí a skutečností souvisejících s poplatkem ze vstupného. 

6.  Poplatek ze vstupného je splatný do 15 dnů ode dne konání akce, případně do 15 dnů od doručení 
platebního výměru. 

  

  

Čl. 6 

Poplatek z ubytovací kapacity 
1. Poplatek platí ubytovatel, tj. fyzická a právnická osoba, které tato zařízení vlastní, nebo právnické 

osoby, které mají k těmto zařízením právo hospodaření. 

2.         Poplatku za ubytování nepodléhají:  

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, 

b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických 
osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření, 

c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako 
hotelová zařízení, 

d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. 

3.       Sazba poplatku činí 1,50 Kč za každé využité lůžko a za každý i započatý den pobytu, není-li 
tento dnem příchodu. Poplatek je splatný do 15. dne v měsíci, následujícím po skončeném čtvrtletí, 
ve čtvrtém čtvrtletí do 31.12. příslušného kalendářního roku.  

4.       Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou. 

5.       Evidence ubytovaných se vede v evidenční knize jako v čl. 3 odst. 5. U právnické osoby uvede 
se její název, IČ a  adresa. 

  

Čl. 7 

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku  
možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace  

1.       Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí 
vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické 
právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

2.       Výše sazby na 1 m2 zhodnoceného stavebního pozemku činí 1 Kč/m² stavební parcely. Pokud je 
na stavebním pozemku stavba a tato je kolaudovaná, platí se poplatek ze zastavěné plochy. 



3.       Poplatek se platí v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí pro 
stavbu vodovodu obcí vybudované. 

  

Čl. 8 

  

Společná ustanovení  
1.    Oznamovací povinnost vůči správci poplatků ke všem druhům stanovených poplatků přináleží 

každému poplatníkovi a musí být splněna do 31. ledna každého roku nebo nejpozději do 15 dnů 
po vzniku poplatkové povinnosti, není-li u příslušných poplatků stanoveno touto obecně závaznou 
vyhláškou jinak. 

2.  Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním 
výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na 
trojnásobek. Dlužné poplatky lze vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém 
oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celou korunu 
nahoru. 

3.  Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost vyplývající z této obecně 
závazné vyhlášky, nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992, o správě daní a poplatků, 
ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění  ve 
smyslu ustanovení § 37 a §37a citovaného zákona. 

4.  Obec Malá Štáhle může na žádost poplatníka snížit nebo prominout poplatek, povolit splátky nebo 
stanovit odlišnou lhůtu k zaplacení poplatku. Při podání žádosti o prominutí nebo snížení poplatku 
je nutno současně zaplatit správní poplatek ve výši stanovené zákonem č. 368/1992 Sb., o 
správních poplatcích, v platném znění (příloha, část I, pol. 1c) – v době vydání vyhlášky poplatek 
činí 200 Kč). Od správního poplatku jsou osvobozeni občané těžce zdravotně postižení, kterým byl 
přiznán III. stupeň mimořádných výhod dle zvláštního právního předpisu. O prominutí nebo snížení 
poplatku rozhodne správce poplatku a vydá o tom rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí není 
přípustné odvolání. 

5.  Pro řízení ve věcech místních poplatků platí zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve 
znění pozdějších předpisů. 

  

Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 

1.  Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místních 
poplatcích. 

  

2.  Obecně závazná vyhláška byla schválena dne  1. 4. 2005, vyvěšena na úřední desce dne 2. 4. 2005, 
sňata 17. 4. 2005 a nabývá účinnosti dne 1. května 2005. 

  



  

  

  

  

         Ing.Miroslav Pospíšil                                                                        František  Vlček   

              starosta obce                                                                                místostarosta 

 


