OBEC Markvartovice
Vyhláška o místních poplatcích č.2 /2003
Zastupitelstvo obce Markvartovice vydává v souladu s § 84,odst. 2, pís. i ) zákona č.
128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §14,odst.2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích tuto obecně závaznou vyhlášku o místních
poplatcích:
Oddíl I.
Základní ustanovení
Článek 1.
Obec Markvartovice vybírá tyto místní poplatky :
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Sazby jednotlivých místních poplatků jsou stanoveny samotnými články této vyhlášky.
Oddíl II.
Poplatek ze psů
Článek 1.
Předmět poplatku
1)Poplatek platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa příslušná podle místa
svého trvalého bydliště nebo sídla.
2)Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců, vyjma psů užívaných k doprovázení nebo
ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazů ZTP-P/P.
Článek 2.
Sazba poplatku
1) 120,- Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domku.
120,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka.
2) 120,- Kč za jednoho psa chovaného v domě s více než dvěma byty.
120,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka..
3) 120,- Kč za každého psa chovaného v chovné stanici.
4) 120,- Kč za každého psa určeného k hlídání objektů, sloužících k podnikání.
Článek 3.
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku jsou osvobozeni tito vlastníci psů:
a) obec nebo nezisková organizace zřízena obcí
b) organizace zabývající se humanitární činností nebo záchranou osob (nebo její člen) a
pes má nebo absolvuje odpovídající výcvik
c) ozbrojený sbor

c) ozbrojený sbor
2) Mimo osvobození uvedená odst. 1) může na žádost poplatníka obecní úřad v daňovém
řízení povolit snížení poplatku.
3) Žádost o snížení poplatku nebo podklady svědčící pro osvobození od poplatku na
následující rok musí vlastních psa předložit obecnímu úřadu nejpozději do 15.února toho
roku,pro který snížení nebo osvobození od poplatku je žádáno.
4) Osvobození od poplatku nebo snížení zaniká dnem,kdy zanikne důvod pro který bylo
snížení povoleno.
Článek 4.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Vlastník psa je povinen oznámit obecnímu úřadu nabytí psa nejpozději do 30 dnů od
nabytí vlastnictví (u štěňat po dosažení 6 měsíců věku), a to i v případ, že je od placení
poplatku osvobozen.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku (nabytím psa staršího 6 měsíců nebo
dosažením tohoto stáří), platí se poplatek počínaje prvním měsícem následujícím po dni,
kdy poplatková povinnost nastala, a to ve výši l/l2 za každý měsíc chybějící do konce
kalendářního roku.
3) Zanikne-li poplatková povinnost během roku, postupuje se při vrácení přeplatku podle
zákona o správ daní a poplatků.
Článek 5.
Splatnost poplatku
1)Vlastník psa (jeho zákonný zástupce nebo zmocněnec) je povinen zaplatit poplatek bez
vyměření předem, a to do 15. února roku, na který se poplatek platí.
2)Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, je termínem splatnosti poplatku 15.
den měsíce následujícího po vzniku této povinnosti.
Článek 6.
Kontrolní známky
Obecní úřad po přihlášení psa do evidence prodá za pořizovací cenu vlastníku psa známku
s vyznačením jména obce a evidenčního čísla psa. Není přitom rozhodující, zda pes
podléhá poplatkové povinnosti, či je od ní osvobozen. Ztrátu, zničení nebo odcizeni
známky je majitel povinen oznámit obecnímu úřadu nejpozději do 15 dnů po zjištění
takové skutečnosti. Známka je na jiného psa, byt téhož vlastníka, nepřenosná.
Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 1.
Předmět poplatku
1) Poplatek za užíváni veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytováni služeb, umístění
stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění skládek materiálu, vyhrazení trvalého parkovací místa a
užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových 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 jsou v obci tato místa:
a) asfaltová plocha vedle hřiště
b) prostranství u obecního úřadu
c) prostranství před hospodou u Vybrance
.
3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1).
Článek 2.
Sazby poplatku
1) Za umístění prodejních zařízení (stánky, pulty, kiosky a podobně), včetně
manipulačního prostoru, skládky zboží a prostory pro vystavené zboží:
a) při trvalém umístění ročně 10 000 ,- Kč.
b) při krátkodobém používání za každý započaty 1 m2 a den 5,- Kč.
2) Za použití veřejného prostranství k umístění reklamy, nápisů, poutačů a jiných
reklamních zařízení za každý započatý 1 m2 a den 5,- Kč.
3) Za používání veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení a skládek stavebního
materiálu:
a) při stavbě a rekonstrukci inženýrských sítí podle objednávky obce:
z plochy převyšující povolený rozsah veřejného prostranství za každý započatý 1 m2 10,Kč.
při překročení povolené doby užívání stanoví se poplatek z celé použité plochy od prvního
dne překročení za každý započatý 1 m2 10,- Kč.
b) při stavbě nebo povolených úpravách rodinného domku:
v souladu s povolením správce poplatku paušální částku 50.,- Kč za měsíc,
4) Za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu:
a) v souladu s povolením správce poplatku za každý započaty 1m2 a den 5,- Kč.
5) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa měsíčně:
pro osobní automobil 200,- Kč,
pro nákladní automobil,traktor s vlekem, obytný přívěs a podobně 1000,- Kč.
6) Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků a jiných atrakcí 100,- Kč za
jednu atrakci.
7) Za použití veřejného prostranství pro pořádání kulturních a sportovních akcí a pro
tvorbu filmových a televizních děl za každý započatý 1m2 a den 10,- Kč.
Článek 3.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se vybírá počínajíc dnem, kdy poplatková povinnost vznikla až do dne, kdy
poplatník oznámil správci poplatku, že zvláštní užívání skončil, zařízení odstranil a
prostranství uvedl do původního stavu.
Článek 4.
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:
a)při krátkodobém užívání do 7 dnů nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti
hotovostní platbou do pokladny 0Ú,
b)při dlouhodobém užívání do 15 dnů ode dne obdržení platebního výměru.
Oddíl IV.
Poplatek ze vstupného
Článek 1.
Předmět poplatku
1) Poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce
obdobného charakteru. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely se poplatek neplatí.
2) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akcí pořádají.
Článek 2.
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 15 procent z úhrnné částky vybraného vstupného, není-li dále
stanoveno jinak.
2) Sazba poplatku u akcí pořádaných místními občanskými sdruženími, základní školou a
mateřskou školou činí 5 procent z úhrnné částky vybraného vstupného.
3) Správce poplatku může po dohodě s poplatníkem stanovit sazbu poplatku roční paušální
částkou,která se vypočte z kapacity sálu (zařízení),nebo z průměrné účasti na akcích v
minulém roce,a ceny vstupenky.
Článek 3.
Povinnost poplatníka a splatnost poplatku
1)Poplatník je povinen předložit vstupenky OÚ k perforaci 5 dnů před zahájením
(konáním) akce a dále vést průkaznou evidenci prodaných vstupenek, respektive příjmů ze
vstupného.
2)Poplatek placený podle oddílu IV., článek 1, odst. 1) je splatný do 15 dnů ode dne
uskutečnění akce podléhající poplatku.
3)Poplatek placený paušální částkou je splatný do 15 dnů od uzavření dohody, pokud v
této dohodě není stanoven jiný způsob placení.
Oddíl V.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Článek 1.
Předmět poplatku
1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj,
podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a vyhl. 223/1993 Sb.,
o hracích přístrojích.
2) Poplatníkem tohoto poplatku je provozovatel výherního hracího přístroje.

Článek 2.
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 3 dnů zahájení nebo ukončení
provozu na základě zahajovacího a ukončovacího protokolu podle § 5 vyhl. . 223/1993
Sb. 0 hracích přístrojích.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název a
sídlo právnická osoby a její identifikační číslo. Právnická osoba dále uvede též čísla
peněžních účtů u peněžních ústavů na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její
podnikatelské činnosti. Právnická osoba uvede též osoby, které jsou, vedle statutárního
orgánu, oprávněny za ni jednat.
Článek 3.
Sazba a splatnost poplatku
1) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5 000,-Kč.
2) Poplatek je splatný čtvrtletně předem, a to vždy do 15. dne měsíců leden, duben,
červenec a říjen.. Poplatek může však být najednou zaplacen i na více čtvrtletí, případě na
celý rok předem.
3) Při provozování výherního hracího přístroje po dobu kratší než tři měsíce se vyměří
poměrnou část poplatku, odpovídajícího délce provozu v příslušném čtvrtletí.
Oddíl VI.
Ustanovení společná a závěrečná
Článek 1.
Sankce
1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplaceny nebo v nesprávné výši
zaplaceny poplatek až o 50 procent.
2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem
nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce
poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanoveni § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., 0 správě
daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, ve kterých je stanoveno, že: § 37 – Pokuty:
a) Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy, vyplývající z
tohoto nebo zvláštního daňového zákona nebo uloženou rozhodnutím podle tohoto
zákona, může správce daně opakovaně uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.
Opakovaně lze pokutu uložit, nevedlo-li dosavadní uložení pokuty k nápravě a protiprávní
stav trvá.
b) Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti, dob trvání a následkům
protiprávního jednání.
c) Proti rozhodnutí o uložení pokuty, které musí obsahovat odůvodnění, se lze odvolat
do třiceti dnů od jeho doručení. Včas podané odvolání má odkladné účinky.
d) Pokuta podle tohoto ustanovení se neuloží, lze-li použit sankci podle § 68 nebo lze-li
použít pokutu tuto sankci nahrazující.
e) V řízení o uložení pokuty, uložené podle odstavce 1, pokuty uložené padle 3 25 a
pokut ukládaných podle jiných daňových zákonů, se postupuje podle tohoto zákona.
f) Pokutu nelze uložit, jestliže uplynuly od konce roku, ve kterém došlo k jednáni

f) Pokutu nelze uložit, jestliže uplynuly od konce roku, ve kterém došlo k jednáni
zakládajícímu právo na uložení pokuty, dva roky. Právo vymřenou pokutu vymáhat se
promlčuje po pěti letech od vykonatelnosti rozhodnutí.
§ 37a - Blokové řízení:
a) Pokuta, jejíž výše nepřesahuje 5 000 Kč, může být uložena též v blokovém řízení,
pokud je protiprávní jednání podle § 37, odst. 1, spolehlivě zjištěno a pokud je osoba tam
uvedená ochotna pokutu na místě zaplatit. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze
odvolat. Není-li dosaženo souhlasu k blokovému řízení, lze v řízení podle § 37 uložit
pokutu jen v rozsahu podle tohoto odstavce.
b) Pracovníci správce daně, oprávnění k ukládání pokut v blokovém řízení, jsou povinni
své oprávnění prokázat zvláštním průkazem. Na pokutovém bloku, kterým je rozhodnuto o
uložení pokuty, se vyznačí, komu a kdy a za porušení jaké právní povinnosti byla pokuta
uložena. Pokutový blok platit současně jako stvrzenka o zaplacení pokuty na místě v
hotovosti.
c) Pokutové bloky a další potřebné tiskopisy vydává ministerstvo.
Článek 2.
Správa poplatku
1) Správcem poplatku je Obecní úřad Markvartovice. Správu vyhlášených poplatků
provádí obecní úřad ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb. 0 správě daní a poplatků ve znění
pozdějších předpisů.
2) Nejsou-li poplatky zaplaceny v hotovosti do pokladny obecního úřadu, platí se na účet
Obce Markvartovice, zřízený u České spořitelny č. ú…………………
3) Řízení ve věcech poplatků upravují zvláštní předpisy (zákon o správě daní a poplatků).
4) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost, určenou touto
obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
5) Byl-li před uplynutím lhůty učiněn úkon, směřující k vyměření poplatku nebo jeho
dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o
tomto úkonu zpraven.
6) Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž
vznikla povinnost podat hlášení o poplatku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost,
aniž by zde současně byla povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.
Článek 3.
Osvobození a úlevy
Vedle osvobození a úlev uvedených u jednotlivých poplatků může obecní úřad ke
zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech na žádost poplatníka a po
provedení daňového řízení:
a)snížit nebo prominout poplatek,
b)povolit splátky nebo stanovit dostatečnou lhůtu k zaplacení poplatku v souladu s
ustanovením zákona o správě daní a poplatků, přičemž platí, že na řízení a osvobození a
úlevách se nevztahují procesní, obecně platné, právní předpisy. Žádost se předkládá
správci daně písemně a podléhá správnímu poplatku ve výši 200,- Kč (viz Sazebník
správních poplatků pol. č. 1 g). Obec Markvartovice a jí zřízené nebo založené organizace
či zařízení bez právní subjektivity jsou od všech poplatků osvobozeny.

Článek 4.
Závěrečná ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2004
2) Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 1. 1. 2004 se použijí předpisy, platné před
účinností této vyhlášky.

