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OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č.1/2019 
obce Hamry nad Sázavou O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH 

 

     Obecní zastupitelstvo obce Hamry nad Sázavou se na svém veřejném zasedání dne 19.12.2019               

usneslo, podle § 36 písm. b) zákona číslo 367/1990 Sb, ve znění pozdějších předpisů,  

vydat podle § 15 zákona č. 278/2019 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů   

a v souladu s ustanovením § 16 cit. zákona o obcích tuto 

obecně závaznou vyhlášku: 

Oddíl I. 
Základní ustanovení 

Článek 1 

 

     Obec Hamry nad Sázavou vybírá tyto poplatky: 

a) poplatek ze psů 

b) poplatek za pobyt 

c) poplatek za užívání veřejného prostranství 

d) poplatek ze vstupného 

 

 

Článek 2 

 

     Správou poplatků uvedených v této vyhlášce vykonává zdejší obecní úřad (dále jen správce poplatků) a 

při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Oddíl II. 
Poplatek ze psů 

 

Zastupitelstvo obce Hamry nad Sázavou se na svém zasedání dne 18. 12. 2014 usnesením č. 2 usneslo vydat na 

základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 

písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 

obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

Článek 3 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Hamry nad Sázavou touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1 

Článek 4 

Poplatník a předmět poplatku 

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo 

na území obce Hamry nad Sázavou2 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3 

 
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o místních poplatcích“) 
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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Článek 5 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa 

staršího tří měsíců. 

(2) V případě držení psa po dobu kratší, než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i 

započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od 

počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4 

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. 

úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní 

měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. 

Článek 6 

Ohlašovací povinnost 

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15. dnů ode dne jejího 

vzniku. (alt. „ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců“).  

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 

(3) V ohlášení držitel psa uvede5  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li 

přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy 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, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, 

včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.  

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, 

kdy nastala.6 

Článek 7 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

a) za prvního psa 120 Kč, 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 180 Kč, 

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 60 Kč, 

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanoven 90 Kč. 

Článek 8  

Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku. 

 
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 

15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce 

příslušného kalendářního roku. 

Článek 9 

Osvobození 

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým 

zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba 

provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, 

které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.  

Článek 10 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek 

platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.8 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na 

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9 

 

 

Oddíl III. 
Poplatek za pobyt  

Článek 11 

 

     Poplatek za pobyt se vybírá od fyzických osob, které jsou přechodně a za úplatu  

ubytovány v obvodu obce Hamry nad Sázavou za účelem léčení nebo rekreace, s výjimkou osob, které 

poplatku nepodléhají nebo jsou od něho osvobozeny. 

 

1. Sazba poplatku činí: 

  a) 5.-Kč za osobu a každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. 

2. Poplatku nepodléhají nebo jsou od poplatku osvobozeny: 

  a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP/P a jejich průvodci. 

  b) osoby mladší 18 let a starší 70 let, vojáci v základní službě a osoby vykonávající civilní službu. 

3. Poplatek za pobyt platí poplatník předem za celou předpokládanou dobu pobytu. 

   Poplatek vybírá pro správce poplatku ubytovatel, který poskytuje přechodné ubytování. 

   Ubytovatel za vybraný poplatek ručí. 

   Povinností ubytovatele je vést řádně knihu ubytovaných pro potřeby kontroly místního poplatku a dbát, 

   aby kniha obsahovala tyto základní údaje: 

   - jméno a příjmení, úplnou adresu ubytované osoby, 

   - datum narození, číslo občanského průkazu nebo pasu, 

   - den příchodu a den odchodu. 

   - stránky musí být očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku kalendářního 

roku. 

4. Ubytovatel je povinen ohlásit do 30 dnů zahájení činnosti-poskytování ubytování. 

   Ubytovatel je povinen uvést své jméno a příjmení, bydliště a rodné číslo u právnické osoby adresu sídla 

   a IČO. 

   Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též peněžní ústav a            

   číslo účtu, na kterém jsou vedeny peněžní prostředky z podnikatelské činnosti. 

   Ubytovatelé, kteří vybírají poplatek, odvedou vybraný poplatek na účet správce poplatků  

   nebo jej odvedou správci poplatků v hotovosti, podle počtu ubytovaných osob čtvrtletně, 

   nejpozději do 10 dnů po uplynutí každého čtvrtletí. 

 
7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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Oddíl IV. 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 

Článek 12 

 

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 cirkusů, 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 návsi, silnice, místní komunikace, chodníky, parky,  

   cesty a další prostory přístupné každému bez omezení. 

 

3. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné 

   veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl.5 odst.1. 

   Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku 

   společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich. 

 

4. Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy poplatník     

   oznámil správci poplatku, že užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné  

   prostranství bylo uvedeno do původního stavu (odstranění lešení, zaházení výkopů, odvoz materiálu,  

   zrušení stánku a podobně). 

 

 

 

Článek 13 

 

Sazby poplatků činí: 

1. Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně  

   manipulačního prostoru, skládek zboží, vystaveného zboží: 

   a) za trvalé užívání ročně za 1 m2      300,-Kč. 

   b) za krátkodobé používání na místě k tomu určeném za 1m2/den    10,-Kč. 

   c) za krátkodobé používání místa mimo místa k tomu určená za 1m2/den   20,-Kč. 

   Za trvalé umístění těchto zařízení může být poplatek stanoven paušální částkou. 

 

2. Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu 

       za 1m2/den 2,-Kč. 

  Správce poplatku přepočítá poplatek dle velikosti a doby použití reklamního zařízení. 

 

3. Za použití veřejného prostranství umístění stavebního zařízení za 1m2/den 1,-Kč. 

   Může být stanoven poplatek paušální (roční, měsíční, týdenní). 

 

4. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa: 

   a) za vyhrazené místo právnické osobě za rok  500,-Kč 

                                    soukromé osobě za rok  300,-Kč. 

    

Ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti lze v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout. 

 

5. Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků a podobných atrakcí 

       za 1m2/den 20,-Kč. 

6. Za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu při  

stavbě obytného domu za 1m2/den       0,10,-Kč. 

Jednotliví uživatelé se budou individuálně posuzovat z hlediska vlastních možností. 

 

7. Za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu, které nebyly povoleny  

       za 1m2/den 1,-Kč. 

8. Za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce za 1m2/den 0,10,-Kč. 

 

9. V ostatních případech bude sazba činit    za 1m2/den 0,50,-Kč. 
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Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni: 

a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného, nebo jejichž výtěžek 

      je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Pořadatel akce je povinen vždy doložit, že celý 

výtěžek akce, který byl předem určený na charitativní nebo veřejně prospěšné účely, byl na tyto účely 

opravdu odveden. 

b) další případná osvobození, která povolí starosta obce nebo rada obecního úřadu dle závažnosti. 

 

 

 

 

Článek 14 

 

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku 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 

   též peněžní ústav a číslo účtu, na nimž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 

3. Při placení v hotovosti je poplatek splatný ihned. U jednorázového užití veřejného prostranství je  

   poplatek splatný předem před počátkem užívání, nejpozději na místě. 

4. V ostatních případech je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výměře poplatku na  

   účet správce poplatku. 

 

 

 

 

 

Oddíl V. 
Poplatek ze vstupného 

Článek 15 

 

1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce  

   drobného charakteru. 

2. Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají, to je hradí náklady spojené  

   s pořádáním akce. 

3. Poplatek ze vstupného se neplatí nebo jsou osvobozeny: 

    a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Pořadatel akce je povinen 

vždy doložit, že celý výtěžek akce, který byl předem určený na charitativní nebo veřejně prospěšné účely, 

byl na tyto účely opravdu odveden. 

    b) sportovní akce pořádané zdejší TJ. 

    c) akce pořádané pro děti. 

4. Sazba poplatku ze vstupného činí: 

    10% z úhrnné částky vybraného vstupného z kulturních akcí komerčního charakteru, např.zábav, 

      estrád, pořadů spojených s tancem, koncertů hudeb a pod., prodejních akcí a akcích  

      obdobného charakteru. 

5. Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatků údaje ke stanovení 

   místního poplatku zejména: druh akce, účel použití výtěžku. 

   Na výzvu správce poplatku poplatník dále uvede bydliště nebo sídlo, rodné číslo a IČO. 

   Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též  

   název peněžního ústavu a číslo účtu, na kterém jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské 

   činnosti. 

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

   U poplatku paušální částkou je poplatník povinen zaplatit do 15 dnů od stanovení paušálu. 

 

Oddíl VI. 
Ustanovení společná, přechodná a závěrečné 

Článek 16 

 

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatků vždy             

poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené, neodvedené, poplatky až o 50%. 

   Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

2. Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky 



6 

 

   snížit nebo prominout. 

 

Článek 17 

 

1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamující povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce  

    Hamry nad Sázavou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, 

    ve kterém oznamovací nebo poplatková povinnost vznikla. 

 

 

Tato vyhláška ruší předešlou vyhlášku obce Hamry nad Sázavou o místních poplatcích 

ze dne 25.4.2007 a obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku ze psů 

 

 

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020. 

 

 

 

 

 

.....................................................                      ............................................................... 

   starosta obce      místostarosta obce 

  

Vyvěšeno na úřední desce:              

Sejmuto: 


