
                   V Y H L Á Š K A 
                 o b c e  P o m e z í  n a d  O h ř í 

 

                          o místních poplatcích 

 
zastupitelstvo obce podle ustanovení § 14 odst. 2  zákona ČNR č. 565/1990 Sb. 

o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 

10, § 35 odst. 3 písm. a/ a § 84 odst. 2 písm. i/ zákona  č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo na svém zasedání dne 29.6.2006   

tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

                                                ODDÍL I. 

                                      Základní ustanovení 

                                                Článek 1 

 

Obec Pomezí nad Ohří vybírá tyto druhy místních poplatků: 

a/ poplatek ze psů 

b/ poplatek za užívání veřejného prostranství 

c/ poplatek z ubytovací kapacity 

 

                                                 Článek 2 

 

Správu poplatků provádí Obecní úřad  Pomezí nad Ohří /dále jen správce 

poplatku/ a při výkonu správy se postupuje dle zákona ČNR č. 337/1992 Sb. o 

správě daní  a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

                                                ODDÍL  II. 

                                           Poplatek ze psů 

                                                  Článek 1 

 

1. Předmětem poplatků jsou psi starší 3 měsíců 

2. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická 

osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. 

 

                                              Článek 2 

 

1. Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku vznik poplatkové 

povinnosti ve lhůtě 15 dnů od jejího vzniku. 
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2. Povinnost oznámit správci poplatku skutečnost, že se stal držitelem psa 

má i ten, jehož pes je od poplatku osvobozen a tuto skutečnost musí 

správci poplatku prokázat. 

3. Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost mající 

vliv na výši poplatku nebo na jeho osvobození do 15 dnů od jejího 

vzniku. 

4. Držitel psa je povinen v hlášení uvést jméno, příjmení nebo název 

právnické osoby, trvalé bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ.  Je-li 

držitelem právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelským 

subjektem, uvede též čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní 

prostředky z jeho podnikatelské činnosti. 

5. Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku 

písemně ohlásit všechny psy v domě chované. 

 

                                                 Článek  3 

 

Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, 

zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Známka je 

nepřenosná, i kdyby šlo o psa téhož držitele.  

 

                                                 Článek 4 

 

Poplatek ze psů činí ročně: 

a/ za prvního psa                                                                          100,- Kč 

b/ za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                     500,- Kč 

c/ za prvního psa, jehož držitelem je osoba požívající invalidní, 

vdovský, vdovecký, sirotčí nebo starobní důchod, který je jeho 

 jediným zdrojem příjmů                                                                50,- Kč 

                                                                                             

d/ ze druhého a každého dalšího psa jehož držitelem je osoba 

uvedená v písm. c                                                                         100,- Kč 

 

Držitel psa je povinen vždy do 31.1. kalendářního roku prokázat písemným 

prohlášením, že výše uvedený důchod je jeho jediným zdrojem příjmu. 

 

                                                 Článek 5 

 

1. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, 

bezmocná 1a  a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán 

III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu 1b, 

osoba provádějící výcvik psů určených  k doprovodu těchto osob, osoba  
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provozující útulek, zřízený správcem poplatku pro ztracené nebo opuštěné 

psy, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní 

právní předpis 1c    

a/ od poplatku je osvobozen držitel psa, jehož pes je upotřebitelný pro 

Policii ČR a pro Městskou policii po předložení osvědčení o ukončeném 

výcviku. 

b/od poplatku je osvobozen držitel psa, jehož pes je lovecky upotřebitelný 

k výkonu práva myslivosti. 

2. Držitel psa je povinen správci poplatku vždy do 31.1. kalendářního roku 

prokázat, že důvod osvobození trvá. 

3. Osvobození od poplatku zaniká, pomine-li důvod osvobození.  

 

                                                      Článek 6 

 

1. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy 

poplatková povinnost vznikla a to za jednotlivé měsíce do konce 

kalendářního roku ve výši 1/12 sazby 

2. Poplatek ze psů platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého 

pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídle platí držitel 

psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve 

kterém změna nastala, nově příslušné obci.  

 

                                                      Článek 7 

 

1. Držitel psa je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření předem 

nejpozději do 31.3. každého kalendářního roku, nečiní-li poplatek více 

než 600,- Kč ročně . 

2. Držitel psa je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření předem ve 

dvou stejných splátkách a to nejpozději do 31.3. a 30.9. každého 

kalendářního roku, činí-li poplatek více jak 600,- Kč. 

 

                                                     Článek 8 

 

1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce 

poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený 

poplatek až o trojnásobek.  

2. Správce poplatku může udělit držiteli psa pokutu ve smyslu ustanovení § 

37 a § 37 a/ zákona ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve  

znění pozdějších předpisů za neplnění povinnosti nepeněžité povahy 

stanovených touto obecně závaznou vyhláškou. 
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3. Pokud držitel psa nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou obecně 

závaznou vyhláškou, lze poplatky doměřit do 3 let od konce kalendářního 

roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.  

 

4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo 

doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl 

držitel psa o tomto úkonu písemně vyrozuměn.Vyměřit a doměřit 

poplatek však lze nejpozději do 10 –ti let od konce kalendářního roku, ve 

kterém poplatková povinnost vznikla. 

 

 

                                                    ODDÍL  III. 

                          Poplatek za užívání veřejného prostranství 

                                                     Článek 1 

 

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání 

veřejného prostranství 2/ 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. 

 

2. Za veřejné prostranství se považují pozemní komunikace /silnice, místní 

komunikace a veřejně  účelové komunikace/, chodníky, náves a tržiště. 

 

3. Parcelní čísla – k.ú. Dolní Hraničná: hřiště p.č. 378/4, komunikace pěšina 

p.č. 411/2 a 203/4 

k.ú. Pomezí nad Ohří: pěšina p.č. 158/8, parkoviště před OÚ p.č. 505, za 

OÚ p.č. 15, před kostelem p.č. 568 a 77, za rest. p.č. 19/1, hřiště p.č. 19/2 

a chodník p.č. 500/4 

                                                          

                                                     Článek 2 

 

1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné 

prostranství zvláštním způsobem uvedeným v článku 1 

 

2. Užívá-li stejnou část několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého 

poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení 

poplatku kterémukoliv z nich. 
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                                                    Článek 3 

 

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného 

prostranství nejméně 5 dní před jeho započetím, nejpozději v den vzniku 

poplatkové povinnosti. 

 

2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen uvést 

předpokládaný rozsah užívaného veřejného prostranství a dobu po kterou 

bude veřejné prostranství v záboru. Jde-li o právnickou nebo fyzickou 

osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u 

peněžních ústavů, na kterých jsou soustředěny peněžní prostředky z její 

podnikatelské činnosti. 

 

                                                    Článek 4 

 

1. Sazba poplatků za každý i započatý m2 a den užívání veřejného 

prostranství činí: 

a/umístění zařízení k poskytování služeb                                    8,- Kč 

b/pro prodej ovoce a zeleniny                                                       5,- Kč 

- pro ostatní prodej                                                                     10,- Kč 

umístění prodejního zařízení mimo prostor k tomu určený       50,- Kč 

umístění restauračních předzahrádek                                         10,- Kč 

c/umístění reklamního zařízení              10,- Kč 

d/umístění stavebních zařízení 

- v délce trvání 7 dní                                          1,- Kč 

- v délce trvání  14 dní                 3,- Kč 

- v délce trvání nad 14 dní       5,- Kč 

e/umístění stavebního materiálu, paliva, odpadů určených 

 k další likvidaci a podobně        3,- Kč 

 - umístění skládek neohlášených a nepovolených                     10,- Kč 

f/použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce    1,- Kč 

h/použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových 

 a televizních děl             2,- Kč 

2. Poplatek za umístění reklamy a restauračních předzahrádek může být 

vyměřen  paušální částkou ve výši 90,- Kč /m2 a rok užívaného veřejného 

prostranství 
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3. Dnem pro potřeby vyměření poplatku za užívání veřejného prostranství se 

rozumí den kalendářní bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne 

poplatník využije. 

 

                                                   Článek  5 

 

    1.  Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají akce pořádané na                          

veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výdělek je určen na 

charitativní a veřejně prospěšné účely. 

 

    2.Od poplatku za užívání  veřejného prostranství jsou osvobozeny: 

   a/ sportovní a kulturní akce pořádané místní TJ 

        b/ umístění stavebních zařízení na veřejném prostranství k odstranění          

             havárie po dobu 48 hodin 

 

                                                    

                                                  Článek 6 

 

1. Poplatek se platí od prvého dne, kdy k užívání veřejného prostranství 

došlo, až do dne, kdy toto užívání skončilo 

 

2. Poplatek je splatný: 

 

a/ při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů  nejpozději 

v den, kdy s užíváním veřejného prostranství  bylo započato 

b/ při užívání veřejného prostranství po dobu delší 7 dnů, nejpozději do 15 

dnů od doručení platebního výměru 

c/ při vyměření poplatku měsíční paušální částkou je poplatek splatný 

1.den příslušného měsíce 

 

 

                                                    ODDÍL  IV 

                               Poplatek z ubytovací kapacity 

                                                     Článek 1 

 

1. Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených 

k přechodnému ubytování za úplatu 
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2. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která 

přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční 

knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt /§ 3 

odst. 4/ s výjimkou údaje o účelu pobytu 

 

                                                       Článek 2 

 

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zahájení činnosti 

nejpozději do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti 

 

2. Poplatník je povinen v hlášení uvést jméno, příjmení nebo název 

právnické osoby, trvalé bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČ. Je-li 

vlastníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelským 

subjektem, uvede též čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní 

prostředky z jeho podnikatelské činnosti 

 

3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které 

zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa 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. Evidenční knihu 

ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. 

Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním 

předpisem  3/ 

 

                        

                                                 Článek 3 

 

Poplatek z ubytovací kapacity činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den. 

 

                                                 Článek 4 

 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá: 

a/ubytovací kapacita  v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů 

a žáků 

b/ ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků 

fyzických osob, které tato zařízení vlastní nebo k němu 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 
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                                                 Článek 5 

 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti 

poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. 

 

                                                 Článek 6 

 

1. Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení činnosti a zaniká dnem 

zrušení činnosti. Úhradu provede poplatník na účet správce poplatku. 

2. Poplatník jehož výše poplatku není vyšší než 300,- Kč čtvrtletně, provede 

úhradu poplatku nejpozději do 20 dnů po skončení čtvrtletí, v ostatních 

případech měsíčně do 20 dnů po skončení měsíce. 

 

 

                                                ODDÍL V. 

                              Ustanovení společná a závěrečná 

                                                 Článek 1 

 

1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce 

poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené /neodvedené/ 

poplatky nebo jejich nezaplacenou /neodvedenou/ část může obec zvýšit  

až na trojnásobek 

2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou  touto 

vyhláškou může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění 

povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona  

č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou /oznamovací/ povinnost, 

určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatek vyměřit do 3 let 

od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková, oznamovací 

povinnost vznikla. 

4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo 

doměření poplatků, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl 

poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a 

doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního 

roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

5. Správu poplatku vykonává správce poplatku prostřednictvím  Obecního 

úřadu Pomezí nad Ohří a ve věcech poplatků postupuje dle zákona 

337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. 

 

                               



                                                  Článek 2 

 

1. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší platnost obecně závazné 

vyhlášky o místních poplatcích ze dne 25.8.2005 

2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 24.8. 2006  

číslo usnesení 69/06 

 

 

 

 

-------------------------------------                                ---------------------------- 

Danuše Nekudová                                                     JUDr. Dolhý Ladislav 

místostarostka obce    v.r.                                          starosta  obce  v.r. 

             

 

 

 

 
1a § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb. kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění 

1b § 86 zákona č. 100/1998 Sb. o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů 

1c např. zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti ve znění pozdějších předpisů 
2   § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

3   zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  8.8.2006 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  23.8.2006 
 

 

 
 


