oBEc BEzDĚxov pon rŘnuŠÍNnvt
onrcNĚ zÁv.q.zNÁ
vYHrÁŠKA
č.4n01l
pop|atkuz ubytovacíkapaciý
o místním
zastttpitelstvo
obceBezděkovpod Třemšínem
se na svémzasedánídne 8' l2-20l1 usnesením
ě'32/|2I2o|| usneslolTdat na základě s 14 odst' 2 zakona č' 565/1990sb., o místních
poplatcicl\vezněnípozdějšíchpředpisůavsouladus$l0pism.d)a$84odst.2písm.h)
zíkonač.128/2000sb., o obcich(obecnizřizení),ve zněnipozdějšich
předpisů,tutoobecně
jen
(dále
závaznouÝf'hlášku
,,vyh|áška..):
Č|. í

UvodníustanovenÍ
(l)

obec Bezděkov pod Třemšinemtouto vyhláškouzavádi mistni poplatekz ub}tovací
kapacity(dálejen ,,poplatek..)'

(2) Řizeni o poplatcichrykonává obecniúřad(dálejen ,'správcepoplatku..).'

ct.2
Předmětpop|atku
a pop|atník
(l)

Poplatek z ubytovacíkapacity se lybírá v obcich a městechv zařizenichurčených
k přechodnému
ubytováníz8 úplatu',

(2) Poplatek p|ati ubytovatel,kteďm je fyzická nebo právnická osoba,lÍeÍápřechodné
ub1továniposkytla'

č|.3
povinnost
ohIašovacÍ
(1) Poplatník(ub}tovatel)je povinen ohlásit správci pop|atkuvznik své poplatkové
povinnostido l0 dnů od zahájeni činnostispočívajíci
v posk}tovanipřechodného
přechodnému
ubýováni. stejným
ubyováni za úplatu v zařizenich určenýchk
způsobem ohlási ub}tovatel správci pop|atku ukončeníčinnosti spočívající
v poskýovánípřeahodného
ub}'továniza úplatu
(2)

.

V ohjášenipop|atnik(ub}'tovate|)
uvedeJ
a) jméno,popřipadějména'a při'jrnenínebo název nebo obchodnífirmu, obecný
identifikátor,by|.li přidělen,místopob},ttlnebosidlo, misto podnikáni,popňpadě

s 14 odst' 3 zákona č' 565Í990sb'' o mlstnlchpoplatclch've zněni pozdějšIch
PředpisŮ(dá|ejen 'zákon
poplatcích.)
místnich
9
. 7 odst' 1zákona o mlstnÍch
pop|atcÍch
s
pop|aicÍch
" $ 14a odst''1zákonao mlÉtních

dalšiadťesypro doručování;
právnická osoba uvedetéžosoby,kteréjsou jejim
jménemoprávněnyjednatv poplatkov'ých
věcech,
b) čislavšechsvých účtů
p|atebnichslužeb'včetněposkýovate|ů
u poskytovatelů
těchto služebv zahraniči,užívanýchv souvislostis podnikatelskoučinností,
v případě,žepředmětpop|atkusouvisis podnikate|skou
poplatníka,
činnosti
c) dalši údajea skutečnosti
rozhodnépro stanovenlvýšepoplatkovépovinnosti,
věetně skutečnosti
zakládajícichnárok na úlelu nebo případné
osvobozeníod
'
poplatkovépovinnosti'
(3) Poplatník,kteÚ nemá sidlo nebo bydlištěna územíčlenského
státuEwopskéunie,
jinéhosmluvnihostátuDohody o Evropskémhospodářském
pÍostoruneboŠvýcarské
požadovaných
konfederace,
uvedekroměúdajů
v odstavci2 adresusvéhozmocněncev
pro
tuzemsku doruěováni'.
(4) Dojde.|i ke změně údajůuvedenýchv ohlášení'je pop|atníkpovinen tuto změnu
oznámitdo 15 dnůode dne,kdy nastala.,
(5) t]býovatelje povinenvéstv písemné
podoběevidenčni
knihu,do kterézapisujedobu
bydlištěv
ubýováni,jméno,přijmeni,adresumistatrvaléhopob}'tunebomístatrvalého
pnikazu nebo cestovnihodokladufyzickéosoby, které
zahÍaničí
a čisloobčanského
ub}'továÍíposkýl' záp|sy do evidenčni knihy musí b:ýt 'vedeny přehledně
hlediska'"
a sÍozumitelně
a musibýtuspořádánypostupněz časového

Č|.4
Sazba poplatku
lyužité
|ůžko
a den6'- Kč'
Sazbapoplatkučiniza každé

Č|.5
Splatnostpoplatku
&vÍtleti
Poplatekjesplatnýnejpozdějido posledního
dnekaždého

Č|'5
osvobozenÍa ú|evy
(1) Poplatl.unepodléhá:
pro přechodné
a žáků
ub1ováúistudentů
a) ub1tovacikapacitaý zaiizenichs|o|ržicich
b) ubytovaci kapacitave zdravotnickýchnebo lázeňskýchzařizetich, pokud nejsou
jako hotelovázařízeni
užívána
účeiům'7
sociálnima charitativnim
c) ubytovacikapacitav zařizeníchs|oužicich

poplatclch
:'ss 14aodst2zákonao mlstnÍch
pop|atc|ch
14aodst'3 zákonao mÍstních
poplatcích
pop|atcÍch
7odst
3
zákona
omÍstních
s odkaŽemna5 3odst' 4zákona o rnlstnÍch
druhá
věta
:s
, 7 odst'2 zákonao místnÍch
pop|atcích
s

Č|.7
pop|atku
NavýšenÍ
(.l) Nebudou.|ipop|atkyzaplacďy pop|ahíkemvěas nebo ve spÉvnévýši.vyměfi mu
'
p|at€ b ním
obécniÚřadpop|atek
pňBdp|sným
výměr€ mnebohrcmadným
seznamem.3
(2) Včasn€zap|acenénebo neodv€denépop|atkynebo ěást těchtopop|atků
můž€obecni
úřad
zvýšit
je
až
na
přislušenstvím
pop|atku.l
trojnásobek
bto
zvýšenÍ
č|.8

Úč|nnost
Tsto vyl óškanabýYáúčinnosti
dnempatnáctýmdnem po dni vyhlášeni.
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od:ol' ol- 2ol2

pop|abtch
! 5 t't oostr zarcnao mrstnÍďr
'5
pop|atclch
1íodst3 ákonao mÍstnÍch
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