OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav
Obecně závazná vyhláška
obce KOSOŘICE
č. 1/2013

o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Kosořice schválilo usnesením č. 44/13 a vydává dne 26.6.2013 v souladu s ust. §
10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích (dále též jen „vyhláška“):
Oddíl I.
Základní ustanovení
Čl. 1
Obec Kosořice zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
1)
a) poplatek ze psů
2)
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
3)
c) poplatek ze vstupného .
Oddíl II.
Poplatek ze psů
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů.
2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor14a),
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,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.
3) Poplatník nebo plátce, 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.
4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 3
Sazba poplatku ze psů
Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
1)

§ 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
3)
§ 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2)
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50,-Kč
100,-Kč.

Čl. 4
Splatnost poplatku ze psů
1) Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vždy do 31. 1. každého roku. Daň lze platit
a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na příslušný
účet správce daně,
b) v hotovosti
1. prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazem na příslušný
účet správce daně,
2. úřední osobě pověřené přijímat tyto platby na Obecním úřadě Kosořice v obvyklých
úředních hodinách.
nebo jiným způsobem v souladu s ust. § 163 odst. 3 zákona č. 280/2009, daňového řádu, pokud je
možné platbu tímto způsobem uskutečnit.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31. 1., je poplatek ze psů splatný do 30ti dnů od
vzniku poplatkové povinnosti.
Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 5
Veřejné prostranství
Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně znázorněná na
mapě v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 6
Ohlašovací povinnost
3) Poplatník je povinen správci poplatku nejméně 3 dny předem ohlásit předpokládanou dobu, místo
a plochu užívání veřejného prostranství.
4) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor14a),
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,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.
5) Poplatník nebo plátce, 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.
6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 7
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství
1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý
den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
10,-Kč,
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
10,-Kč,
c) za umístění stavebního zařízení
1,-Kč,
d) za umístění reklamního zařízení
3,-Kč,
e) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů, a jiných obdobných atrakcí
5,-Kč,
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f) za umístění skládek
g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
h) v ostatních případech

2,-Kč,
1,-Kč,
10,-Kč.

2) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se
platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.
Čl. 8
Splatnost poplatku za užívání veřejného prostranství
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný
a)
b)

při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den, kdy bylo s
užíváním veřejného prostranství započato,
při užívání veřejného prostranství po dobu delší 7 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom
kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v
den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, a druhá splátka nejpozději v den,
kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno, popř. do 31. prosince příslušného
kalendářního roku.

2) Poplatek lze platit:
a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na
příslušný účet správce daně,
b) v hotovosti
1. prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazem na
příslušný účet správce daně,
2. úřední osobě pověřené přijímat tyto platby na Obecním úřadě Kosořice v obvyklých
úředních hodinách.
nebo jiným způsobem v souladu s ust. § 163 odst. 3 zákona č. 280/2009, daňového řádu, pokud je
možné platbu tímto způsobem uskutečnit.

Oddíl IV.
Poplatek ze vstupného
Čl. 9
Ohlašovací povinnost
1)

Poplatník je povinen nejpozději 14 dní před konáním akce ohlásit správci poplatku pořádání
akce.

2)

V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor14a),
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,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

3)

Poplatník nebo plátce, 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.

4)

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

5)

Do 14 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši
vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného
obsažena.
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6)

Povinnosti stanovené v odst. 1) až 3) se vztahují i na poplatníky, jimiž pořádané akce jsou od
poplatku ze vstupného osvobozeny.
Čl. 10
Sazba poplatku ze vstupného

Sazba poplatku ze vstupného činí 5% z úhrnné částky vybraného vstupného.
Čl. 11
Splatnost poplatku ze vstupného
1) Poplatek ze vstupného je splatný do 45 dnů ode dne pořádání akce. Daň lze platit
a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na příslušný
účet správce daně,
b) v hotovosti
1. prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazem na příslušný
účet správce daně,
2. úřední osobě pověřené přijímat tyto platby na Obecním úřadě Kosořice v obvyklých
úředních hodinách.
nebo jiným způsobem v souladu s ust. § 163 odst. 3 zákona č. 280/2009, daňového řádu, pokud je
možné platbu tímto způsobem uskutečnit.
Oddíl V.
Ustanovení závěrečná
Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Kosořice č. 2/2012 o místních poplatcích, ze dne
19. 12. 2012.
Čl. 13
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

……………………..
Václav Vávra
místostarosta obce

……..…………..…..
Ing. Tomáš Poslt
starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Kosořice č. 1/2013 o místních poplatcích
Mapa veřejných prostranství, za jejichž užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejných
prostranství – vyšrafované oblasti:

……………………..
místostarosta obce

……..…………..…..
starosta obce
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