
Obec Dobrá

Obecně závazná vyhláška
č. 1/97

o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo obce Dobrá schválilo dne 24. 3. 1997 v souladu s ustanoveními § 14, 16 a 36 
zákona č, 367 / 1990 Sb., o obcích, ve zněná pozdějších předpisů, a ustanovením § 15 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Základní ustanovení

Obecní úřad Dobrá vybírá tyto poplatky :

0. Poplatek ze psů 
a. Poplatek za užívání veřejného prostranství 
b. Poplatek ze vstupného 

Článek 2
Správa poplatků

Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad / dále jen správce 
poplatku / a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní 
a poplatků v platném znění.

Článek 3
Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v obci, a to ze psů starších 6 
měsíců.

Článek 4
Sazby poplatku ze psů

Sazby poplatku činí ročně :

0. v obytných domech Kč 60,- 
a. v obytných domech o více než 2 bytových jednotkách Kč 100,- 
b. u právnických osob Kč 200,- 

Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50% z předchozí sazby.



Článek 5
Ohlašovací povinnost

Vlastník psa je povinen ohlásit obecnímu úřadu do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti, v této lhůtě 
je rovněž povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku ze psů (úhyn zvířete, 
prodej apod.).

Článek 6
(1) Poplatek se neplatí ze psů :

0. jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P (zvlášť 
těžce postižený s průvodcem), 

a. kteří patří obci a organizacím, jejichž zřizovatelem je obec, 
b. sloužících Policii ČR a speciálně cvičených záchranářských a loveckých psů, pokud mají 

příslušné osvědčení. 

(2) Požadavek na osvobození od poplatku ze psů je vlastník povinen prokázat ve lhůtě do 31.3. 
příslušného roku

(3) Požadavek na osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Článek 7
(1) Vznik a zánik poplatkové povinnosti

0. vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého měsíce 
následujícího po dni, kdy povinnost vznikla, za jednotlivé měsíce do konce kalendářního 
roku se platí 1 / 12 sazby, nejméně však 50,- Kč. 

a. Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, 
ve kterém tuto skutečnost poplatník oznámil obecnímu úřadu. Zjištěný přeplatek na poplatku 
ze psů se vrátí, činí-li více než 50,- Kč. 

(2) Splatnost poplatku:

Vlastník psa je povinen poplatek zaplatit nejpozději do 31. 3. každého roku, aniž by obdržel 
platební výměr. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, je vlastník psa povinen zaplatit 
poplatek do 15 dnů od prvého měsíce následujícího po dni, kdy poplatníkovi povinnost vznikla.

Článek 8
(1) Kontrolní známky

Obecní úřad vydá vlastníkům psů známky pro psy a to i pro ty, kteří byli od poplatků osvobozeni. 
Vlastník psa je povinen zajistit, aby pes známku skutečně nosil, ztrátu nebo zcizení ohlásit do 15 
dnů po zjištění obecnímu úřadu.

Známka je nepřenosná na jiného psa, i když se jedná o téhož vlastníka.

Článek 9
Poplatek za užívání veřejného prostranství

(1)Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 
kterým se rozumí umístění zařízení k poskytování služeb, umístění prodejních nebo reklamních 



zařízení, zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého 
parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby 
filmových a televizních děl.

(2)Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechny silnice, ulice, místní a účelové 
komunikace,chodníky, tržiště.

(3)Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají 
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství 
několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Obecní úřad 
může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Článek 10
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání VP, do dne, kdy poplatník oznámil obecnímu 
úřadu,že užívání VP skončilo, zařazení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu 
(odstranění, lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku apod.).

Článek 11
(1) Sazby poplatků:

1. stánky, pulty, kiosky k prodejním účelům vč. manipulačního prostoru, prostoru pro vystavení 
zboží, skládku zboží a prostoru pro vozidlo

0. za trvalé umístění za 1 m 2 ročně Kč 400,- 
a. za krátkodobé užívání 1 m2 na den (do 30 dnů)Kč 10,- 
b. za užívání ve dnech pouti za 1 m2 (sobota, neděle)Kč 30,- 

2. za umístění reklamy, nápisů, poutačů a jiných reklamních zařízení za jeden m2 ročně Kč 500,-
3. za umístění stavebních zařízení a skládku stavebního materiálu právnickými osobami za 1 
m2/den Kč 10,-

za umístění staveb. zařízení a skládku stavebního materiálu fyzickými osobami za 1 m2/den Kč 2,-

4. za umístění zařízení lunaparku a jiných podobných atrakcí vč. zařízení obslužných za 1 m2Kč 5,-

5. za umístění pojízdných autobusů s nevýherními hracími přístroji za 1 m2/den Kč 10,-

6. pro kulturní akce a pořady tvorby filmových a televizních děl za 1 m2 /den (ne akce ZŠ a MŠ) Kč 
3,-

7. pro sportovní akce, při kterých je vybíráno vstupné za 1 m2 /den ( netýká se organizovaných 
soutěží a nevztahuje se na akce ZŠ a MŠ) Kč 1,-
8. za vyhrazené místo pro parkování vozidla za měsíc
- osobní vozidlo Kč 50,-
- nákladní vozidlo bez přívěsu Kč 250,-
- nákladní vozidlo s přívěsem Kč 500,-
9. za trvalé odstavení nepojízdného vozidla za 1 měsíc Kč 10,- 
(2) Obec může v odůvodněných případech stanovit poplatek paušální částkou.

(3) Při stanovení poplatků se považuje část kalendářního dne za celý den a každý započatý m2 

užívaného veřejného prostranství za celý m2.



Článek 12
Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni :

0. uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo jejichž výtěžek je 
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, 

a. invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství. 

Článek 13
(1) Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději 
v den vzniku poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo 
sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským 
subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavu, na nichž jsou uvedeny peněžní prostředky z její 
podnikatelské činnosti.

(3) Při úhradě poplatku před začátkem užívání veřejného prostranství se ohlašovací povinnost 
nevyžaduje.

Článek 14
(1) Při placení v hotovosti ( např. na tržišti a při konání poutě) je poplatek splatný ihned. U 
jednorázového užití jednorázového prostranství je poplatek splatný před počátkem užívání, 
nejpozději na místě.

(2) V ostatních případech je poplatek splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření 
poplatku na účet obce.

Článek 15
Poplatek ze vstupného

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce 
obdobného charakteru.

(2) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají, tj. hradí náklady spojené 
s pořádáním akce.

Článek 16
(1) Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny :

0. akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, 
a. sportovní akce pořádané TJ. 

Článek 17
Sazba poplatku ze vstupného činí :

0. 20% z úhrnné částky vybraného vstupného z kulturních akcí komerčního charakteru, např. 



tanečních zábav, estrád, pořadů spojených s tancem, koncertů dechové a taneční hudby apod. 
a. paušální částku 100,- Kč pro nevýdělečné organizace a politické strany. 

Článek 18
Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit obecnímu úřadu údaje potřebné ke 
stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno ( název) pořadatele, datum, hodinu a místo 
konání akce, účel použití výtěžku. K ohlášení údajů lze využít pouze úřední hodiny obecního úřadu.

Na výzvu obce poplatník dále uvede bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo 
právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na 
nichž jsou uvedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

< 

Článek 19
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

Článek 20
Ustanovení společná

Poplatky se odvádějí na příjmový účet Obecního úřadu Dobrá, číslo účtu : 1681975309 / 0800 u 
České spořitelny, a. s. 

Článek 21
Nebudou – li poplatky zaplaceny ( odvedeny ) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatků 
poplatek platebním výměrem zvýšit včas nezaplacené ( neodvedené ) poplatky platebním výměrem 
o 50 %, poplatky se zaokrouhlují na celé Kč nahoru.

Článek 22
Vznik, zánik popřípadě změnu poplatkové povinnosti, pokud v této vyhlášce není stanoveno jinak, 
je poplatník povinen obci ohlásit a poplatek uhradit ve stanoveném termínu.

Článek 23
(1) Pokud poplatník nesplní svou oznamovací povinnost ( poplatkovou povinnost) určenou obecně 
závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do 3 let od konce kalend. roku, ve kterém 
oznamovací ( poplatková ) povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní předpisy1).

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho 
dodatečnému ustanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto 
úkonu spraven.

(3) Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce období, v němž vznikla 
povinnost podat hlášení o poplatku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde 
současně vyla povinnost poplatek přiznat nebo jej hlásit.



Článek 24
Správce poplatku muže na řádně zdůvodněnou písemnou žádost o zmírnění nebo odstranění tvrdosti 
u jednotlivých případů poplatek snížit nebo prominout. Na žádost muže správce poplatku povolit 
v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 337 / 1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů, dlužníkovi poplatku posečkání poplatku nebo jeho zaplacení ve splátkách.

Článek 25
Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky provádí kontrolní orgány obce.

Článek 26
Pokud poplatník nesplní svou oznamovací povinnost, stanovenou touto vyhláškou, může mu 
správce poplatku ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 a) zákona č. 337 / 1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, uložit opakovaně pokutu až do celkové výše 2 mil. Kč. 
Opakovaně lze pokutu uložit, jestliže dosavadní uložení pokuty nevedlo k nápravě a protiprávní 
stav trvá.

Článek 27
Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 24. 3. 1997 se používají předpisy platné před účinností 
této vyhlášky.

Článek 28
Zrušují se

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze dne 14. 12. 1995,

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze dne 13. 3. 1996.

Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. dubna 1997.

Milan S t y p k a, v.r.

starosta obce

Ing. Jiří C a r b o l, v.r.

zástupce starosty obce

1) Zákon č. 337 / 1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.



Vyhláška vyvěšena dne 1. 4. 1997

Vyhláška sejmuta dne 16. 4. 1997 


