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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
č.14 usneslo
Zastupitelstvoobce Ma]á Úpa se na svémze:sediíní
dne4.72.2008 usnesením
ve arěnípozdějvydatna zéMadě$ 14 odst.2 zékonač' 56511990
Sb.,o místríchpoplatcích,
č.128/2000
Sb. o
šíchpředpisůavsouladu s $ 10 písm.d) a $ 84 odst.2 písm.h) zrákona
předpisů,tuto obecnězávaznou vyhlášku:
obcích(obecnízřízerlt) ve zněrttpozdějších

cl. I
Úvodní ustanoveď
(1) obec Mďá Úpa toutoobecnězávaznouvyhláškouzavádímístnípoplatekzalěaeň.
pob1t(drílejen ,,poplatek).
sloýneborelaeační
(2) Sprálu poplatkuprovádíobecníuřad.

Čt..z

Piedmět poplatku,poplatríka plátce poplatku
(1) Poptatek za lžueřský nebo rekrea,jnípobý platí frzické osoby, lrÍerépřechodně a
turistickéhoruchu za účeza úplatupobývajív lazeňslcýchmístecha v ;nístechsousťeděného
lem léčení
nebo rekreace,pokud tyto osoby neprokáá jiný důvodsvéhopobytu.
pobý ve stanovenévýši vybírápro obec ubyQ) Pop|atekzalLázeňskýnebo rekreační
tovatel, ktenýmje fuzická nebo právnická osoba, která přechodnéubytovráníposkytla; tato
osobajeplátcempoplatkua za poplatekručí.

cl.3

olrlašovt.cípovinnost
(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemněnebo ústnědo protokolu
zahájeni čirurostispoěívajícív pos$rtovaní přechodnéhoubytování ve ]hůtědo 15 dnů
této
od zahájenítétoěirurosti.Stejnýmzpůsobema ve stejnélhůtěje povinen otrlásitukončení
činnosti'
(2) Při plnění ohlašovacípovinnosti je ubytovatel,jdeJi o fyzickou osobu, povinen
sdělit správci poplatku příjmení,jméno,rodnéčíslo,adresutrvďéhopobýu, adresubyďiště'
pokud je od adresy trvaléhopob1.tuodlišná,nebo, jde-li o právnickou osobu, název, síd]o

a IČ.Fyzická nebo právnická osob4 která je pcdnikatelským subjektem,uvede rovněžčísla
úětůu peněžníchústavů,na nicM jsou soustřec!ěnypeněžníprosředky z její podnikatelské
ěirurosti.
(3) Ubýovatelje rovněŽpovineno}rlásitsprávcipoplatkudo 15 dnůjakékolivzměny
v ohlášenýchskutečnostech.
(4) Ubýovatel je povinen véstv písemnépodobě evideněníknihu' do kterézapisuje
dobu ubytovríní,účelpobytu,jméno,příjmení,acresu místatrvďéhopobytu nebo místatrvaprůkazunebo cestovníhodokladu.ffzickéosoby'
léhobyďiště v zabrantčí
a čísloobčanského
kteréubýovráníposlcytl.Zápisy do evideněníknihy musíbý vedeny přehledně a siozumitelně. Tyto zápisy musíbý uspořádrínypostupněz ěasovéholr]ediska.Evidenčníknihu ubýova.
tel uchovává po dobu 6 let od provedeníposledníhozápisu. Zptacováni osobníchúdajův eviprávnímpředpisenr').
deněníknize se řídízvlášÍrím

+
Čt.

Sazbaponlatku
(l) Sazba poplatku ěiní za osobu a každýi zapoěatýden pobynr, neníJi tento dnem
příchodul0'- Kě.
(2) Paušalníčtástka
činí:
ročnípaušrílní
ěastkaza osobu

400'.Kě.
Čl'5
Splatnostpoplatku

poplatkypodleč1.4 odst.l odvedenejpozdějido 31. 3. a 30. 9.
(1) Ubýovatel vybrarré
píslušnéhokalendářníhoroku.
(2) Ubytovatelpoplatekpo.lle čl.4 odst' 2 odvedenejpozdějido 31. 1. příslušného
ka]endiářnÍroroku.

Čla

Naýšení poplatku
Nebudouli poplatky zaplaceny (odvedeny)věas nebo ve správnévýši, vyměří obec
poplatek platebnímqýměrem.Včasnezaplacenépop|atkynebojejich nezaplacenou(neodvedenou) ěást můžeobec zýýšltaŽ na trojruísobek.Vyměřenépoplatky se zaokroúrlujína celé
koruny nahoru.

CT.7
Znňovapi a přechodnéustanovení
Zrušujese obecnězávazná vyhléškač.15/2004ze dne |2. 72.2003 o místnímpoplatku za lrázeňslcýnebo rekreaěnípobý. Na právnívztahy v.niklé přede dnemnabytíúčinnosti
tétoobecnězávazrrévyhlráškyse vztahujíustanovenídosavadníobecněávazré vyttlášky.
Čl. 8
ucrnnosT
dnem 1. l. 2009.
Tato obecnězávaaá lyhláška obce nabjvá účinnosti

RobertHudrlík
místostaÍosta

1) Zríkonč. 101/2000Sb., o ochraně osobďch údajůa o zněně někteých ziíkonů"ve znění
předpisů.
pozdějších
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