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obec l4alá Upa

Obecně záv azná vyhláška
obce l\Ialá Upa

č.712008,

o místnÍm pop|atku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Zastupitelstvo obce Ma]á Úpa se na svém ze:sediíní dne 4.72.2008 usnesením č. 14 usneslo
vydat na zéMadě $ 14 odst. 2 zékona č' 56511990 Sb., o místrích poplatcích, ve arění pozděj-
ších předpisů avsouladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst.2 písm. h) zrákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízerlt) ve zněrtt pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

cl. I
Úvodní ustanoveď

(1) obec Mďá Úpa touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek zalěaeň.
sloý nebo relaeační pob1t (dríle jen ,,poplatek ).

(2) Sprálu poplatku provádí obecní uřad.

Čt..z
Piedmět poplatku, poplatrík a plátce poplatku

(1) Poptatek za lžueřský nebo rekrea,jní pobý platí frzické osoby, lrÍeré přechodně a
za úplatu pobývají v lazeňslcých místech a v ;nístech sousťeděného turistického ruchu za úče-
lem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáá jiný důvod svého pobytu.

Q) Pop|atek zalLázeňský nebo rekreační pobý ve stanovené výši vybírá pro obec uby-
tovatel, kteným je fuzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytovrání poskytla; tato
osobaje plátcem poplatku a za poplatek ručí.

cl.3
olrlašovt. cí povinnost

(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu
zahájeni čirurosti spoěívající v pos$rtovaní přechodného ubytování ve ]hůtě do 15 dnů
od zahájení této ěirurosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen otrlásit ukončení této
činnosti'

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel, jdeJi o fyzickou osobu, povinen
sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvďého pobýu, adresu byďiště'
pokud je od adresy trvalého pob1.tu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, síd]o



a IČ. Fyzická nebo právnická osob4 která je pcdnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla
úětů u peněžních ústavů, na nicM jsou soustřec!ěny peněžní prosředky z její podnikatelské
ěirurosti.

(3) Ubýovatelje rovněŽ povinen o}rlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.

(4) Ubýovatel je povinen vést v písemné podobě evidenění knihu' do které zapisuje
dobu ubytovríní, účel pobytu, jméno, příjmení, acresu místa trvďého pobytu nebo místa trva-
lého byďiště v zabrantčí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu.ffzické osoby'
které ubýovrání poslcytl. Zápisy do evidenění knihy musí bý vedeny přehledně a siozumitel-
ně. Tyto zápisy musí bý uspořádríny postupně z ěasového lr]ediska. Evidenční knihu ubýova.
tel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zptacováni osobních údajů v evi-
denění knize se řídí zvlášÍrím právním předpisenr').

Čt. +
Sazba ponlatku

(l) Sazba poplatku ěiní za osobu a každý i zapoěatý den pobynr, neníJi tento dnem
příchodu l0'- Kě.

(2) Paušalní čtástka činí:

roční paušrílní ěastka za osobu 400'. Kě.

Čl' 5
Splatnost poplatku

(1) Ubýovatel vybrarré poplatky podle č1. 4 odst.l odvede nejpozději do 31. 3. a 30. 9.
píslušného kalendářního roku.

(2) Ubytovatel poplatek po.lle čl. 4 odst' 2 odvede nejpozději do 31. 1. příslušného
ka]endiářnÍro roku.

Čla
Naýšení poplatku

Nebudouli poplatky zaplaceny (odvedeny) věas nebo ve správné výši, vyměří obec
poplatek platebním qýměrem. Včas nezaplacené pop|atky nebo jejich nezaplacenou (neodve-
denou) ěást může obec zýýšlt aŽ na trojruísobek. Vyměřené poplatky se zaokroúrlují na celé
koruny nahoru.



CT.7
Znňovapi a přechodné ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhléška č. 15/2004 ze dne |2. 72.2003 o místním poplat-
ku za lrázeňslcý nebo rekreaění pobý. Na právní vztahy v.niklé přede dnem nabytí účinnosti
této obecně závazrré vyhlrášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně ávazré vyttlášky.

Tato obecně závaaá lyhláška obce nabjvá účinnosti dnem 1. l. 2009.

Čl. 8
ucrnnosT

Robert Hudrlík
místostaÍosta

1) Zríkon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobďch údajů a o zněně někteých ziíkonů" ve znění
pozdějších předpisů.
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