5/2003 - O místních poplatcích
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Zastupitelstvo města Jílového se dne 4. 11. 2003 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. (2)
zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. (2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ODDÍL I
Základní ustanovení
Článek 1
(1) Město Jílové vybírá následující místní poplatky (dále jen ?poplatky?):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek z ubytovací kapacity,
d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,
e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
(2) Vybírání a správa poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů jsou upraveny samostatnou obecně závaznou vyhláškou
města.1)
(3) Výkon správy místních poplatků provádí Městský úřad Jílové. Na řízení o poplatcích se vztahuje
zákon 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.

ODDÍL II
Poplatek ze psů

Článek 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa, tj. fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na území Jílového, a to ze psů starších tří měsíců.
(2) Držitelé psa přihlašují psy na finančním odboru Městského úřadu Jílové.

Článek 3
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu vznik své
poplatkové povinnosti do 30 dnů od dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena.

(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši
jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 30 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala.
(4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, datum narození nebo IČO.

Článek 4
Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku
podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa
téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je povinen poplatník správci poplatku nahlásit bez
prodlení.

Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců nebo
započalo držení psa. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
(2) Zanikne-li poplatková povinnost, poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Článek 6
Sazba poplatku
Sazby poplatku činí ročně:
a) Sazba za psa chovaného v rodinném domu, na zahradě Kč 100.- za každého dalšího psa Kč 150,b) Sazba za psa chovaného v bytovém domě s dvěma a více byty Kč 600,- za každého dalšího psa Kč 850,c) Sazba za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního důchodu,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejich
jediným příjmem anebo poživatel sirotčího důchodu Kč 50,- za každého dalšího psa Kč 150,-

Článek 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný:
a) nečiní-li více než 500 Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku,
b) činí-li více než 500,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31.
srpna každého roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů
ode dne, kdy vznikla povinnost poplatek platit.

Článek 8
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku jsou osvobozeni držitelé psů, kteří jsou uvedeni v § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.2)
(2) Nárok na osvobození od poplatku ze psů prokazuje držitel.

ODDÍL III
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Článek 9
Předmět poplatku
Poplatek se vybírá za takové 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 (deponií materiálu), vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Článek 10
Veřejné prostranství
Veřejným prostranství pro účely této vyhlášky jsou prostranství uvedená v přílohách č. 1, 2 a 3.

Článek 11
Poplatník
(1) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v
článku 9.
(2) Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení částky celého
poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z
nich.

Článek 12
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání
veřejného prostranství nejméně 5 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství
na dobu kratší než 2 dny je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství některým ze způsobů užívání dle článku 9. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli
nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit,
nejblíže následující pracovní den.
(2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci

poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1) a nahlásit rozsah záboru v m2.
(3) Při plnění oznamovací povinnost je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno
nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO.

Článek 13
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v
článku 9 až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Článek 14
Sazba poplatku
(1) Poplatky činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:
a) za provádění výkopových prací 5 Kč
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje nebo služeb 10 Kč
c) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje nebo služeb 10 Kč
d) za umístění stavebního zařízení 5 Kč
e) za umístění reklamního zařízení 100 Kč
f) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 10 Kč
g) za umístění skládek (deponií materiálu) 2 Kč
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní auto 3 Kč
i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní auto 10 Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce a reklamní akce 3 Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč
(2) Poplatek lze vyměřit i paušální sazbou:
- při umístění dočasného zařízení nebo dočasné stavby sloužící
pro poskytování prodeje nebo služeb souvisle nad 90 dní v roce 1.000 Kč/měsíc

Článek 15
Splatnost poplatku
(1) Při placení v hotovosti (správce poplatku určuje, v kterých případech to bude) je poplatek splatný
ihned. U jednorázového užití veřejného prostranství je poplatek splatný předem před počátkem
užívání, nejpozději na místě.
(2) V ostatních případech je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na
účet správce poplatku.
(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Článek 16
Osvobození od poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni:

a) Uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají kulturní, společenské nebo sportovní akce bez
vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
b) Invalidní osoby - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo
na veřejném prostranství.
c) Při stavebních pracích a umístění stavebních zařízení a skládek (deponií materiálu) v předem
schváleném rozsahu a době dle příslušných předpisů. Platba podle článku 14 bude uplatněna jen po
nedodržení dohody.
d) Uživatelé při skladování (odložení) movitých věcí určených k dalšímu využití, uskladnění (nebo
likvidaci) do doby 2 dnů (např. uhlí či palivové dříví, stavební materiál).

ODDÍL IV
Poplatek z ubytovací kapacity

Článek 17
Předmět poplatku
Poplatek se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování
poskytovanému za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

Článek 18
Poplatník
Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba (dále ubytovatel), která přechodné ubytování poskytla.

Článek 19
Oznamovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen Městskému úřadu Jílové oznámit zahájení činnosti písemně nebo ústně do
protokolu do 30 třiceti dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Pokud bylo ubytování
poskytováno před 1. 1. 2004, ubytovatel je povinen tuto skutečnost oznámit uvedeným způsobem do
31. ledna 2004.
(2) Při plnění oznamovací skutečnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno,
nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození, IČO.
(3) Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování a identifikační údaje
k ubytované osobě (jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu nebo bydliště v zahraničí, číslo
občanského průkazu nebo cestovního pasu). Evidenční kniha musí být vedena přehledně, čitelně a
zápisy do ní se provádějí postupně podle časového hlediska. Zpracování osobních údajů v evidenční
knize se řídí právním předpisem.3) Ubytovatel evidenční knihu uchovává po dobu 6 let od posledního
zápisu.

Článek 20
Sazba poplatku
(1) Poplatek činí za každé využité lůžko a den 4,-Kč.
(2) Po dohodě s poplatníkem lze stanovit roční paušální částkou.

Článek 21
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný pololetně vždy 15. 7. a 15. 1. za uplynulé pololetí. Pokud je poplatek za
pololetí nižší než 100 Kč, je možno jej hradit ročně, a to vždy do 15. 1. následujícího roku.
(2) Poplatník je povinen poplatek zaplatit bez vyměření.

Článek 22
Osvobození od poplatku
(1) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v § 7 odst. (2) zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.4)
(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit písemně nebo
ústně do protokolu ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na
osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na
osvobození.

ODDÍL V
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Článek 23
Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.

Článek 24
Poplatník
Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.

Článek 25
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do 5 dnů
uvedení výherního hracího přístroje do provozu.Tuto skutečnost doloží protokolem.5) Stejným
způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník oznámit správci poplatku ukončení provozu

výherního hracího přístroje.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické
osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její
podnikatelské činnosti.

Článek 26
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.

Článek 27
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku na tři měsíce činí 5.000,- Kč za každý povolený výherní hrací přístroj.
(2) V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší tří měsíců, bude poplatek
vyměřen poměrnou částí.

Článek 28
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne každého čtvrtletí kalendářního roku.
(2) Při povolení provozu výherního hracího přístroje na dobu delší tří měsíců je poplatek splatný
nejpozději do posledního dne každého čtvrtletí nebo může být poplatek zaplacen na počátku období
jednorázově.

ODDÍL VI
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Článek 29
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem, přitom může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(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 ustanovení § 37 a § 37a zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů.

Článek 30
(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně

závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Pokud byl před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
počítá se tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu zpraven.
Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.

Článek 31
Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdostí v jednotlivých případech poplatek nebo
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Rozhoduje se na základě podané písemné žádosti
poplatníka. S podáním žádosti je třeba podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, zaplatit stanovený správní poplatek. O žádosti se rozhodne ve správním řízení,
jehož výsledkem je vydání rozhodnutí.

Článek 32
(1) Tato obecně závazná vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Jílového č. 23/1997 o
místních poplatcích a obecně závaznou vyhlášku města Jílového č. 24/1998 o místních poplatcích z
výherních hracích automatů.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2004.

Poznámky:
1) vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
2) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisů, osoba provádějící výcvik psů určených k
doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné prsy nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
3) zákon č. 102/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
4) 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 toto 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
5) § 5 vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy:
1. Veřejná prostranství v k. ú. Jílové a Martiněves - seznam.
2. Veřejná prostranství v k. ú. Modrá - klad listů a zákres v katastrální mapě (4 listy).
3. Veřejná prostranství v k. ú. Sněžník - klad listů map a zákres v katastrální mapě (6 listů).

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Jílového č. 5/2003
Veřejná prostranství v k. ú. Jílové a Martiněves
Mírové náměstí a přilehlé prostranství
areál Jílovského zámku včetně nádvoří a parku
areál koupaliště v Jílovém
ulice včetně chodníků, přilehlých parkovišť, odstavných ploch a městské zeleně:
B. Němcové Poslední
Býnovská Průběžná
Dlouhá Přemyslova
Družstevní Příčná
Dvořákova Příkrá
E. Krásnohorské Přímá
Havlíčkova Rekreační
Horská Revoluční
Hřbitovní Sadová
Javorská Slepá
Jeselská Sněžnická
Jiráskova Spojová
K. H. Máchy Stezka
Kamenný dvůr Stromová
Kmochova Sukova
Kolářská Školní
Konečná Teplická
Kostelní Tichá
Krátká U Nádraží
Kubelíkova U Potoka
Lesní Úvoz
Libušina Úzká
Lipová V Lesíku
Luční V Uličce
Malá V Zákoutí
Mládeže V Zeleni
Mojmírova Vilová
Mokrá Vinařská
Na Palouku Za Drahou

Na Rovině Za Koupalištěm
Na Samotě Za Přehradou
Na Stráni Za Stadionem
Nábřeží Za Továrnou
Nádražní Zahradní
Nedokončená Zátiší
Nerudova
Nová
Oblouková
Okružní
Pod Lesem
Polní

