
Obecne závazná vyhláška mestyse Konnice
c.2/2008 ze dne 13.2.2008

o místních poplatcích

Zastupitelstvo mestyse Kounice vydalo dne 13.2.2008 podle ustanovení §14 odst. 2 zákona
c.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu, a v souladu s ustanovením §10
písmod) a §84 zákona c.128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, tuto
obecne závaznou vyhlášku.

Cást první
Základní ustanovení

Cl.I

1) Mestys Kounice zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psu,
b) poplatek za užívání verejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek za provozovaný výherní hrací prístroj.

2) Výkon správy místních poplatku provádí obecní Úrad mestyse Kounice. Na rízení o poplatcích
se vztahuje zákon c.337/1992 Sb. o správe daní a poplatku, ve znení pozdejších predpisu, není-
li zákonem c.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu, stanoveno
jinak.

Cást druhá
Hlava I

Poplatek ze psu

Cl.2
Predmet poplatku

Poplatku podléhají psi starší trí mesícu.

Cl.3
Poplatník

Poplatek ze psu platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo v územním obvodu mestyse Kounice.

CIA
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemne nebo ústne do protokolu do 15 dnu
vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stárí psa trí mesícu nebo zapocetí držení psa
staršího. Stejným zpusobem a ve stejné lhute je poplatník povinen oznámit zánik své
poplatkové povinnosti.



2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o
místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Duvod pro osvobození musí
poplatník správci poplatku prokázat.

3) Poplatník je rovnež povinen oznámit správci poplatku každou skutecnost, která má vliv na
výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnu ode dne,
kdy tato skutecnost nastala.

4) Pri plnení oznamovací povinnosti je poplatník povinen soucasne sdelit správci poplatku
príjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné císlo nebo ICO.

Cl.5
Identifikace psu

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidencní známku pro psa bez ohledu na to, zda držitel
psa poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je neprenosná na jiného psa,
i kdyby šlo o psa téhož držitele.

Cl.6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká v kalendárním mesíci, ve kterém pes dovršil stárí trí
mesícu. Poplatek se platí za každý i zapocatý kalendární mesíc.

2) Zanikne-li poplatková povinnost (napr. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej),
poplatek se platí i za zapocatý kalendární mesíc.

Cl.7
Sazba poplatku

Poplatek ciní za kalendární rok:
a) za psa 100,- Kc

b) za druhého a každého dalšího psa 150,- Kc

Cl.8
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný nejpozdeji do 31. brezna príslušného kalendárního roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozdeji
do 15 dnu ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Cl.9
Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s težkým zdravotním postižením,

III.stupen mimorádných výhod podle zvláštního právního predpisu,
b) osoba provádející výcvik psu urcených k doprovodu techto osob,
c) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní predpis.

které byl priznán



Hlava II
Poplatek za užívání verejného prostranství

Cl.l0
Predmet poplatku

1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání verejného prostranství, kterým se rozumí provádení
výkopových prací, umístení docasných staveb a zarízení sloužících pro poskytování prodeje
a služeb, pro umístení stavebních nebo reklamních zarízení, zarízení cirkusu, lunaparku a
jiných obdobných atrakcí, umístení skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání
tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potreby tvorby filmových a
televizních del.

2) Z akcí porádaných na verejném prostranství, jejichž výtežek je urcen na charitativní a
verejne prospešné úcely, se poplatek neplatí.

Cl.ll

Verejné prostranství

Verejným prostranstvím pro úcely této obecne závazné vyhlášky se rozumí následující
pozemky c.:

1130/9(pred budovou Jednoty, s.d. c.p. 78)
113/1 (park pred Hasicskou zbrojnicí naproti Jednote, s.d.)
98/2 (hrište za Úradem mestyse Kounice c.p. 127)
1131/3 (parkovište pred Úradem mestyse Kounice c.p. 127)

Cl.12
Poplatník

1) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají verejné prostranství zpusobem
uvedeným v Cl.I0.

Cl.13
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemne nebo ústne do protokolu užívání
verejného prostranství nejméne 5 dní pred jeho zapocetím. V prípade užívání verejného
prostranství na dobu kratší než 5 dní je nutno splnit tuto povinnost nejpozdeji v den
zahájení užívání verejného prostranství nekterým ze zpusobu zvláštního užívání. Pokud
tento den pripadne na sobotu, nedeli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže predcházející pracovní den.

2) Po ukoncení užívání verejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutecnost
správci poplatku stejným zpusobem jako v odstavci 1 do 2 dnu a nahlásit rozsah

' b 2za oru v m .

3) Pri plnení oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdelit správci poplatku príjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydlište nebo sídlo, rodné císlo nebo ICO. Jde-li o
fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též císla úctu
u penežních ústavu, na nichž jsou soustredeny penežní prostredky z její podnikatelské
cinnosti.

Cl.14
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání verejného prostranství zpusobem
uvedeným v CI.1Oaž do dne, kdy toto užívání skoncilo.



Cl.15
Sazba poplatku

1) Poplatek ciní za každý i zapocatý m2 a každý i
prostranství:

zapocatý den užívání verejného

a) za umístení docasné stavby sloužící pro poskytování prodeje
b) za umístení docasné stavby sloužící pro poskytování služeb
e) za umístení a provoz lunaparku, cirkusu a jiných obdobných atrakcí
f) za užívání verejného prostranství pro kulturní, sportovní akce a

reklamní akce
g) za užívání verejného prostranství pro potreby tvorby filmových

a televizních del

10,- Kc
10,- Kc
10,-Kc

10,- Kc

10,- Kc

Cl.16
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný nejpozdeji v den, kdy bylo s užíváním verejného prostranství zapocato.

2) Pripadne-li lhuta splatnosti na sobotu, nedeli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže predcházející pracovní den.

Hlava III
Poplatek ze vstupného

Cl.17
Predmet poplatku

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce,
sníženého o dan z pridané hodnoty, je-li v cene vstupného obsažena.
Z akcí, jejichž celý výtežek je urcen na charitativní a verejne prospešné úcely, se poplatek
neplatí.

Cl.18

Vstupné

Vstupným se rozumí penežitá cástka, kterou úcastník akce zaplatí za to, že se jí muže zúcastnit.

Cl.19
Poplatník

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci porádají.



CI.20
Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen nejpozdeji 7 dnu pred konáním akce oznámit správci poplatku písemne
nebo ústne do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.

Poplatník je povinen správci poplatku sdelit príjmení, jméno nebo název právnické osoby,
bydlište nebo sídlo, rodné císlo nebo ICO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též císla úctu u penežních ústavu, na nichž jsou vedeny
penežní prostredky z její podnikatelské cinnosti.

Do 15 dnu po skoncení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši
vybraného vstupného sníženou o dan z pridané hodnoty, jestliže byla v cene vstupného
obsažena.

U akcí, jejichž celý výtežek byl použit na charitativní a verejne prospešné úcely, je poplatník
povinen tuto skutecnost správci poplatku prokázat.

CI. 21
Sazba poplatku

Sazba poplatku u úhrnné cástky vybraného vstupného ciní pro :
kulturní akce 7 %
reklamní akce 10 %

CI.22
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnu ode dne porádání akce.

CI.23
Osvobození

Od poplatku j sou osvobozeny:
Akce, jejichž poradateli jsou organizace zrízené mestysem, školy, obcanská sdružení a obecne
prospešne spolecnosti se sídlem v Kounicích.

Lunaparky, cirkusy a obdobné atrakce, které hradí mestysi poplatek za užívání verejného
prostranství,

Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku
soucasne s oznamovací povinností podle C1.20.

Hlava IV
Poplatek za provozovaný výherní hrací prístroj

CI.24

Predmet poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací prístroj.

CI.25
Poplatník

Poplatek platí provozovatel výherního hracího prístroje.



Cl.26
Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen oznámit písemne nebo ústne do protokolu správci poplatku do 10 dnu
uvedení výherního hracího prístroje do provozu. Tuto skutecnost doloží protokolem. Stejným
zpusobem a ve stejné lhute je povinen poplatník oznámit správci poplatku ukoncení provozu
výherního hracího prístroje.
Pri plnení oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdelit správci poplatku název právnické
osoby, sídlo, ICO, císla úctu u penežních ústavu, na nichž jsou soustredeny penežní prostredky
z její podnikatelské cinnosti.

Cl.27
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího prístroje do provozu.
Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího prístroje ukoncen.

Cl.28
Sazba poplatku

Sazba poplatku na tri mesíce ciní 5.000,-Kc za každý výherní hrací prístroj. V prípade, že výherní
hrací prístroj bude provozovaný po dobu kratší než tri mesíce, bude poplatek placen v pomerné
výši.

Cl.29
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozdeji do posledního dne príslušného ctvrtletí.

Cást tretí
Ustanovení spolecná

Cl.30
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) vcas nebo ve správné výši, vymerí obec poplatek

platebním výmerem. Vcas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) cást muže obec zvýšit až na trojnásobek. Vymerené poplatky se zaokrouhlují na celé
koruny nahoru.

Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhute svoji oznamovací povinnost vyplývající z této
vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona c.337/1992 Sb., o správe daní a poplatku, ve
znení pozdejších predpisu, muže mu správce poplatku opakovane uložit pokutu za nepenežité
plnení ve smyslu ustanovení 37 a 37a) citovaného zákona.

Cl.31

Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecne
závaznou vyhláškou, lze dlužné cástky vymerit nebo domerit do 3 let od konce kalendárního roku,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Byl-li pred uplynutím této lhuty ucinen úkon smerující k vymerení nebo domerení poplatku, beží
tríletá lhuta znovu od konce roku, v nemž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemne



uvedomen. Vymerit nebo domerit poplatek však lze nejpozdeji do 10 let od konce kalendárního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

C1.32

Mestys muže na žádost poplatníka z duvodu odstranení tvrdosti poplatek nebo jeho príslušenství
zcela nebo cástecne prominout.

Cást ctvrtá
Ustanovení zrušovaCÍ

C1.33
Touto obecne závaznou vyhláškou se zrušuje obecne závazná vyhláška c. 212005
ze dne 16.12.2004.

Cást pátá
Úcinnost

C1.34
Tato obecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti dne 29.2.2008

Vyvešeno: 14.2.2008
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