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7"h TEJPETELSTVO OBCE nÍrENCE
#hsťE ě závazná yyhláška č. 212020,
o místnímpoplatku z pobytu
Zttstttlliíelslvo tlbce Bílence se na svém zasedání dne 2].0g.2020 usneslo usnesením
č. 165/14 vydat nuz kladě 14 záknna č. 565/1990 Sb., omístních poplatcích, veznění
poztlějších p etlpisit (clálejen ,,zákon o. místníchpoplatcích"), a v souladu s ustanovením I0
;lí,tin. tl) rl.i\'.l4 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb,, oobcích (obecní z ízení),ve znění
trlozt{ějších p,ecl1lisii, tttto obecně závaznouvyhlášku (dále jen,,vyhláška"):

čtánek 1
úvodníustanovení
1)

2)

Obec Bílenc,e zaváďí touto vyhláškou místnípoplatek z pobyu (dále jen,,poplatek").
Správcem poplatku je obecní ad.l)

P

čHnet< 2
edmět poplatku, poplatník, ptátce a evidenčnípovinnost plátce

P,cdmět poplatku upravuje zákon.2\
2) Poplatrríka vymezuj e zákon.3)
3) Plátce vymezuje zákon.a)
4) Eviclenční povinnost plátces) a evidenční povinnost plátce ve zjednodušeném rozsahuÓ)
upravr"rje zákon.
1)

1_5 oclst. l zákona o rnístníchpoplatcích (Sprárvcem poplatku je obecní ad.)
3a zákorra o místttíchpoplatcích (P edmětem poplatku z pobytu je platnll pobyt trvající nejvyše 60 po sobě
"
idoucích katenetci ních cln u .jednotlivého poslq;tovatele poblltu. P edmětem poplatku není pobyt, p i kterém je

r

3)

o nrístních poplatcích (Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není p ihlášená.);
l6c zákona o mistttích poplatcích (Pro ličely poplatk se za p ihlášenífyzickéosoby považuje:
"S,
p,ihlášení k lrvalému pobytu ptldle zákona o evidenci obyvatel, nebo
u)
h) ohlášení mísíttp<lbyttt podle zákona o pobytu cizinc na zemí Českérepublilql, zákona o azylu nebo
rS,3 zákona

:

kona o cločasnér.lchraně cizinc , jde-li o cizince
]. ktcrétlttt b.r,l povolen trvaly pobyt,
2. kte na tizeruí Českérepubliky pobyvá p echodně po dobu delšínež 3 měsíce,
3.

ktery.je žudatelem o ltdělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou

na

zemí podle zákona

o a:1'ly anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinc , nebo
4. klerému. b1'la utlělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícíhodočasnéochrany cizinc .)
') 5 3f odst. I zákonao rnístních poplatcích (Plátcem piplatku z pobytu je poskytovatel tiplatniho pobytu.);
3f odst. 2 zákona o místnícl-r poplatcích (Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka,)
5)
3g zákona o místních poplatcích
s 3h zákona o rnístníchpoplatcích
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Clánek 3
Ohlašovací povinnost

1) Plátce podává ohlášení do

2)
3)

15 dnů od okamžiku, kdy se stal plátcenr.7)
Obsah ohlášení upravuje zákono místníchpoplatcích.8)
Postup při změnáúdajů uvedených v ohlášení upravuje zákon.")

Čta.,.k 1
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí2l Kč.
2) Vypočet poplatku upravuje zákon. 10)
Čtárr.k 5
osvob ození
Drivody osvobození od poplatku stanoví zákono místníchpoplatcích.l|)

7)

l4a odst. l zákona o místních poplatcích (Poptatník nebo plátce poplatku.je povinen podat spr vci 1ltryluíku
ohlášení, nevyloučí-liobeb tuto povinnost v o,becně zallazné vyhlášce. V p ípaclě poplatku oclváděného plritceill
poplatku podává ohlášenípouze plátce poplritku.)
*' 14u odst. 2, 3 a5 zákonao místníchpoplatcích: (2) V ohlášeníplátce uvede
a) jméno, pop ípadě jména, a p íjrylenínebó název, obecny identifikátor, by|-Ii p idělen, misto poblltu nebo
sídlo, sídlo podnikatele, pop ípadě dalšíadresu pro doručování;pravnická osoba uvede téžosobll, které lsou
j ej ím j m énem o p r óu n ě ny j e dnat v p op l at kou, c h v ě c e c h,
b) číslavšech svych čt u poslqltovatel plateb,ních služeb, včetně poskytovatelii těchto služeb v :ahraničí,
užívanch v souvislosti s podnikatelskou činností,v p ípadě, že p edruět poplatku sotlvisí s podniktttelskou
činnostípoplatníka nebo plátce,
c) daje rozhodné pro stanovenívyše poplatku.
3) Plátce, kteru nemá sídlo nebo bydliště na zemí členskéhostátu Evropské unie, .jiného sml.ul;ního sltiítt
Dohody o Evropském hospodá ském prostoru nebo Švycarskékoníěderace, uyede kromě i-tcíujti
požadovan chv odstavci 2 adresu svého zmocněncev tuzemsku pro dorltčování,
5) Povinnost ohlásit daj po,dle odstayce 2 nebo jeho změnu se nevztahtlje na lida.j. klety m že sprti,t,c,e
poplatku automatizovan m zp sobem zjistit z rejst ík nebo evidencÍ, do nichž ntá :t'i-,en auíomati:tlvun.l'
p ístup. Okruh těchto daj ne ejní správce poplatku na své ední desce.)
9) l4a odst. 4 zákona o místních poplatcích (Dojde-li ke změně daj uveden ,ch v ohlášení. .je plátce pol,ittclt
tuto změnu oznámit do l 5 dn óde dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné w,hlášce clelšílhiittt.)
t0)
5 3c'zákona o místních popiatcích (Základ poplatku z pobytu je počet započatych clnii pobl,ttt, s vy.jimkott c!.ne
počátku pobytu.); 3e zákona o místních poplatcích (Poplatek : pobytu se vypočte jako součin :tiklaclu
poplatku a sazby poplatku.)
ll) 3b odst, 1 zákona o místníchpoplatcích (Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba, kteró je považována za zóvislou na pomoci jiné ./yzické osob1l poc{le zákonct
uprav,ujícího sociální služby, osoba která je držitelem pr kazu ZTP nebo ZTP/P. a.je.jí pr vtlclce,
b) mladší18let,
c) hospitalizovaná na zemí obce ve zdravotnickém za ízeníposlEtovatele lťlžkovépéče.svyjimkotttlsoby,
kteréje poslEtována lázeňská léčebněrehabilitační péče
I. hrazená jako p íspěvková lázeňská léčebněrehabilitační péčepodle zákona upravujícíllovei'ejné
zdravotní poj ištění, nebo
2. nehrazená z vere.f ného zdravotního poj ištěn í,
d) pečujícío děti na zotavovací akci nebo jiné pr,ldobné akci pro děti podle zákona tlpravltjícíhoocl,ticttttt
vere.jného zdraví konanych na uzemí obce nebo
e) vykonávající na zemí obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikaiící.fyzickouosobtl nebo
í) pob vajícína zemí obce
]

l.ve

školskémza ízenípro

vykon stavní neob ochranné vychol,y anebo školskémzut'ízenípro

preventivně u!,chovnou péčianebo v za ízenípro děti vyžadujícíokamžittlu pomoc,
2. v za ízeníposlEtujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

3.vza ízenísloužícímkpomoci lidem vohroženínebo nouzi provozovanént ve e.jně prospěšwnt
poplatníkem daně z p íjm pránlniclEch osob, nebo
4. za čelem v konu záchranrqlch nebo likvidačníchprací podle zákona o inte54rovaném =ác:hranném
systému,);

čffinekó

§platnoct poplatku

vybrané poplatky odvádl plárce pololehě do 15 dnů od skončerrípříslušného
kalendriřního pololetí.
Čtánek 7
Účinnost
Tatu lyhtáška nabyvá učinno ti pstnác{fm dnem pc dni vyhlri ení.
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07. ls.202{}
23. ls. 2020

b

3b odst 2 zákona o místníchpoplatcích {Od poplafu zpobw_je asvobgzcn p b[ušní* bezpérw*
sbora, vaják v čiwtéslužbě, stíbaí zarrě taanec, wbo zaměstnawc Česa ,eputti*y ptira;xt
*** oa,
v za izeai ve vlastnictví Českérepbliky nebo této obce v sawi Ia ti s
;rrk"irírírebo p6;awíeh

Á

gáan

3b odst. 3 ákona o rnístrích poplatcích {&zónui

pruí pďk dstavxe

ra sďí&žníroěních obdabí a zpravidía se ffiQ m rotem opbaje.)
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