Město Vratimov
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020,
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 05.02.2020 usnesením č. 7/6
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):

ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Město Vratimov zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného.

(2)

Správcem poplatku je městský úřad.1

ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely poplatku osoba, která je
přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2

(2)

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

1

§ 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15
dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího
tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti
(např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

(2)

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku
některé další údaje stanovené v čl. 18 této vyhlášky.

(4)

Povinnost ohlásit údaj podle čl. 18 této vyhlášky nebo jeho změnu se nevztahuje na
údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo
evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.4
Čl. 4
Sazba poplatku

(1)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa
1.200,‐ Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
1.800,‐ Kč
c) za jednoho psa u rodinného domu
180,‐ Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele u rodinného domu
270,‐ Kč
e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
200,‐ Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
300,‐ Kč
Čl. 5
Splatnost poplatku

(1)

Poplatek je splatný
a)

nečiní‐li více než 400,‐ Kč ročně, nejpozději do 31. března příslušného kalendářního
roku

b) činí‐li více než 400,‐ Kč ročně, pak ve čtyřech stejných splátkách, nejpozději
v termínech do 31. března, 31. května, 31. srpna a 30. listopadu příslušného
kalendářního roku.
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§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

(2)

Vznikne‐li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození

(1)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která
je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis5.

(2)

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto článku je poplatník
povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození
nebo úlevu.

(3)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
nebo úlevu zaniká.6

ČÁST III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 7
Předmět poplatku, poplatník
(1)

5

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní 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, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.7

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
7 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
6

(2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).8

Čl. 8
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena
jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 9
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku
nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání
veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost
nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na
sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací
povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku
některé další údaje stanovené v čl. 18 této vyhlášky.

(3)

Povinnost ohlásit údaj podle čl. 18 této vyhlášky nebo jeho změnu se nevztahuje na
údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo
evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.9
Čl. 10
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje10,‐ Kč
b) za umístění dočasných staveb cukrárenských, kavárenských a restauračních
předzahrádek v přímé funkční návaznosti na stacionární zařízení

3,‐ Kč

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje zemědělských produktů
na tržišti
d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na tržišti
e) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
8

§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

8,‐ Kč
10,‐ Kč

služeb

10,‐ Kč

f) za provádění výkopových, stavebních prací

5,‐ Kč

g) za umístění skládky materiálu a výkopové zeminy

5,‐ Kč

h) za umístění stavebních zařízení

10,‐ Kč

i) za umístění reklamních zařízení

10,‐ Kč

j) za umístění skládek

10,‐ Kč

k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce

8,‐ Kč

l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce

8,‐ Kč

m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

8,‐ Kč

n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a
televizních děl
(2)

2,‐ Kč

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za umístění reklamního zařízení všeho druhu‐ plocha do 1m² včetně 50,‐ Kč/měsíc
b) za umístění reklamního zařízení všeho druhu‐ plocha nad 1m²
100,‐ Kč/měsíc
c) za umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí
‐ šapitó cirkusu, velké kolotočové atrakce (housenková dráha...) 1000,‐ Kč/týden
‐ dětské kolotoče, skákací hrad, střelnice, ostatní malé atrakce
500,‐ Kč/týden
d) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
‐ pro osobní auto do 10 m²
500,‐ Kč/měsíc
‐ pro nákladní auto /přívěs/ nad 10 m²
5000,‐ Kč/měsíc

Čl. 11
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek ve výši stanovené podle Čl. 10 odst. 1 je splatný do 15 dnů ode dne ukončení
užívání veřejného prostranství.

(2)

Poplatek ve výši stanovené podle Čl. 10 odst. 2 je splatný nejpozději v den, kdy bylo
započato s užíváním veřejného prostranství.

Čl. 12
Osvobození
(1)

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP
nebo ZTP/P10

9

§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích

10

b)

akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na
charitativní a veřejně prospěšné účely11

c)

město Vratimov, příspěvkové organizace města Vratimova a obchodní společnosti
se 100% majetkovou účastí města Vratimova

d) užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 7 odst. 1 na základě
smlouvy o pronájmu nemovitostí, nebo jiné obdobné smlouvy, uzavřené s některou
z osob uvedených v Čl. 12 odst. 1 písm. c), za podmínky, že plnění z této smlouvy je
vyšší než příslušný poplatek
e) fyzické nebo právnické osoby provádějící na základě smlouvy o dílo, nebo obdobné
smlouvy, opravy a investiční akce, jejichž investorem nebo spoluinvestorem je
některá z osob uvedených v Čl. 12 odst. 1 písm. c)
f) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného
g) provádění výkopových prací a umístění stavebního zařízení v souvislosti s
odstraňováním havárií, které bude do 3 dnů od zahájení prací odstraněno včetně
uvedení veřejného prostranství do stavu umožňujícího řádné užívání veřejného
prostranství (zaházení výkopu, odstranění lešení, odvoz materiálu apod.)
h) užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 7 odst. 1 fyzickou nebo
právnickou osobou, která je současně vlastníkem tohoto pozemku
(4)

(5)

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto článku je poplatník
povinen ohlásit ve lhůtě do 7 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo
úlevu.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
nebo úlevu zaniká.12

ČÁST IV.
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

Čl. 13
Předmět poplatku a poplatník
(1)

11
12

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je‐li v ceně vstupného obsažena.

§ 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může
zúčastnit.13
(2)

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.14
Čl. 14
Ohlašovací povinnost

(1)

(2)

(3)

Poplatník je nejpozději 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh
akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 18 této
vyhlášky.
Povinnost ohlásit další údaj podle čl. 18 této vyhlášky nebo jeho změnu se nevztahuje
na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků
nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.15
Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou
výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně
vstupného obsažena.
Čl. 15
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného:

15 %

Čl. 16
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 17
Osvobození
(1)

Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní
a veřejné prospěšné účely.16

(2)

Od poplatku se dále osvobozují:
a) sportovní akce pořádané TJ se sídlem ve městě Vratimově, ve vlastním zařízení
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§ 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
15
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
16 § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
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b)
c)
d)
e)

kulturní akce (divadelní představení, výstavy, cirkusová představení a lunaparky)
akce pro mládež do 15 let
akce pořádané příspěvkovými organizacemi města Vratimova
akce sdružení občanů pořádané ve vlastních zařízeních

(3) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto článku je poplatník
povinen ohlásit ve lhůtě do 7 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo
úlevu.
(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo
úlevu zaniká.17

ČÁST V.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Čl. 18
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
(1)

V ohlášení poplatník uvede18
a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl‐li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu,
způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností
dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.

(2)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.19

17

§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

18

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
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(3)

Dojde‐li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.20

Čl. 19
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou‐li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.21

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.22
Čl. 20
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná
poplatcích ze dne 04.12.2019.

vyhláška

č. 2/2019

Města Vratimova

o místních

Čl. 21
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

..........................................
Bc. Martin Čech
starosta

20

§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
22 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
21

..........................................
Bc. David Böhm
místostarosta

Příloha č.1
Vymezení veřejného prostranství v městě Vratimově

Veřejným prostranstvím v městě Vratimově jsou:
‐ místní komunikace:
Adámkova
Břízkova
Buničitá
Datyňská
Družstevní
Frýdecká
Hřbitovní
Husova
J.Žemly
K Sokolovně
K Závorám
Karla Velčovského
Krátká
Křivá
Lesní
Mojžíškova
Mourová
Na Hermaně
Na Podlesí
Na Popinci
Na Příčnici
Na Slezance
Na Spojce
Na Stezce
Na Vyhlídce

Na Zadkách
Nádražní
Nová
Obvodová
Odboje
Okrajová
Okružní
Osadnická
Ovocná
Pod Kovárnou
Polní
Popinecká
Rodinná
Řadová
Říční
Selská
Sezonní
Sokolská
Strmá
Střední
Sumínova
Školní
Tovární
U Březinek
U Hráze

U Jeslí
U Lesíka
U Lípy
U Mat.školy
U Nového lesa
U Padolu
U Potůčku
U Rozvodny
U Rybníka
U Spol. domu
U Stadionu
U Staré školy
U Strouhy
U Trati
Úzká
Vodárenská
Výletní
Zahradní
Zaryjská
Emana Slívy
Josefa Tomise
K Hájence
Karla Košťála
Konečná
Leopolda Fajkuse

Lipová
Na Hranici
Na Kopci
Na Olejní
Na Pasekách
Na Roli
Na Rozmezí
Nad Točnou
Pomezní
Potoční
Přespolní
Rakovecká
Spojovací
U Školy
V Důlkách
V Loukách
V Údolí
Václavovická
Ve Strži
Vilová
Višňová
Vratimovská

Dále veřejným prostranstvím jsou:
‐ chodníky, které jsou místnímu komunikacemi nebo jsou součástí místních komunikací dle
pasportu místních komunikací
‐ park ve Vratimově na pozemku p.č.464 v k.ú.Vratimov
‐ sportovní areál ve Vratimově na pozemcích p.č.879/19, 879/20, 879/21, 879/22, 879/31 a
881/3 v k.ú.Vratimov
‐ sportovní areál v Horních Datyních na pozemku p.č.184 v k.ú.Horní Datyně
‐ radniční náměstí na pozemku p.č.174 v k.ú.Vratimov
‐ prostranství u Společenského domu na pozemcích p.č.3233,2658/1,2658/2,169 a p.č.
78/1 v k.ú.Vratimov
‐ tržiště města Vratimov – stánky na ulici Školní na pozemcích p.č.141/1 v k.ú.Vratimov
‐ veřejně přístupné účelové komunikace vymezené v mapové příloze pasportu místních
komunikací

