Městys BEZNO
Obecně závazná vyhláška
č. 3/2012

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Zastupitelstvo Městyse Bezno se na svém zasedání dne19. září 2012 usnesením č. 5/2012 usneslo
vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 14 odst. 2) zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Základní ustanovení
1) Městys Bezno stanoví touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“), na základě zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt1 (dále jen „poplatek“) a podrobnosti jeho vybírání na území Městyse
Bezno.
2) Řízení o poplatku vykonává úřad Městyse Bezno (dále jen „správce poplatku“). Řízení ve věcech
poplatku se provádí na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), neníli zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Článek 2
Plátce poplatku
Poplatek vybírá ve stanovené výši fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu
poskytla, tedy ubytovatel. Ubytovatel pod svou vlastní majetkovou odpovědností poplatek vybraný
od poplatníků odvádí správci poplatku.

Článek 3
Ohlašovací povinnost
1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit způsobem uvedeným v § 71 daňového řádu
zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30 dnů od
zahájení této činnosti.
2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, 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 nebo plátce,
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§ 3 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

c. údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti. Ubytovatel je rovněž povinen
ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
3) Plátce (ubytovatel) je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, účel pobytu, 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 plátce uchovává po
dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí
zvláštním právním předpisem2.
4) V evidenci musí být zapsány všechny ubytované osoby včetně osob, které poplatku nepodléhají
nebo jsou od poplatku podle této vyhlášky osvobozeny.
5) Plátce je povinen písemně nebo ústně do protokolu oznámit správci poplatku ukončení činnosti
ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího faktického ukončení.

Článek 4
Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li
tento dnem příchodu, 8,- Kč.

Článek 5
Přiznání k poplatku
Plátce je povinen vypracovat a pravidelně po skončení kalendářního měsíce doručit správci poplatku
nejpozději do 10. dne následujícího měsíce přiznání k poplatku (vyúčtování).

Článek 6
Splatnost poplatku
1) Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru úřadu městyse Bezno, do 15 dnů od
uplynutí každého kalendářního měsíce.
2) Poplatek lze zaplatit, v úředních hodinách správce poplatku, v hotovosti u správce poplatku,
složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku – Městyse Bezno, vedený u
Oberbank AG, číslo účtu 2200003010/8040.
3) V případě platby bezhotovostním převodem uvede ubytovatel do pole variabilní symbol číslo
přidělené Úřadem městyse Bezno při plnění ohlašovací povinnosti.

Článek 7
Osvobození od poplatku
Poplatku nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné nebo osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu3 a jejich průvodci.
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Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné)4.

Článek 8
Navýšení poplatku
1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem.
2) Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Článek 9
Přechodná ustanovení
Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují
ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Článek 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje oddíl III., Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, obecně závazné
vyhlášky obce Bezno č. 2/2003 o místních poplatcích, ze dne 19. 12. 2003.

Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů od vyhlášení.

Ing. Ludmila Novotná

Milan Kubát

starostka

místostarosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

