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obec Malá Upa.obecně 
záv azná yyhláška

obce Malá Upa
ě.9/2008'

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo obce Malá Upa se na svém zasediíní dne 4. 12.2008 usnesením ě. 14 usneslo
lydat na zrákladě $ 14 odst. 2 zikona é. 56511990 Sb., o místních poplatcích, ve zrrění pozděj-
šíchpředpisů avsouladus $ l0písm. d) a$ 84 odst.2písm. h)zrákonač. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní ďízení) ve zrrění pozdějších předpisů, tÚo obecně závazrrou vyhlášku:

ct. I
Úvodní ustarrovení

(1) obec Mďá Úpa touto obecně závazrrol vybláškou zavádí mísÍrí poplatek
z ubytovací kapaciý (dríle jen 'Boplatek..).

(2) Sprálu poplatku provádí obecní uřad.

Č| '2
Předmět poplatku' poplatrrík

Poplatek z ubýovací kapacity se vybírá v lrázeňslcých místech nebo místech soustředě-
ného turistického ruchu z ubyovac1kapacíty v zařízeních urěených k přechodnému ubytovríní
za.6p|afu. Poplatek platí ubfiovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba" která přechodné
ubytování poskytla.

Čt' r
ohlďovací povirmost

(1) Poplatrík je povinen správci poplatku olrlrísit písemně nebo ústrě do protokolu za-
hájení činnosti spočívající vposkytovríní přechodného ubyování ve lhůtě do 15 dnů oď zahá-
jení teto činnosti' Stejným 4ůsobem a ve stejné lhůtě je povinen o}úásit ukončení této činnos.
ti.

(2) Při plnění ohlďovací povinnosti je poplatrík, jde-lí o fozickou osobu' povinen sdě.
lit správci poplatku pfijmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytrr, adresu bydliště' po-
kud je od adresy trvďého pob1tu odliŠnL nebo, jde.li o právnickou osobu, niízev, síďo
a IC.. Fyácki nebo právnicM osoba' }Íerá je podnikatelským subjektem, uvede rovněž ěísla
účtů u peněŽfch ústavů, na nicM jsou sousťeděny peněŽní prostŤedky z její podnikatelské
činnosti.

(3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny
v ohlášených ď<utečnostech.

(4) lJbytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenění knihu do které zapisuje
dobu ubytovríní, účel pobytu' jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobyhr nebo místa rva-



lého bydliště v zďrraničí a číslo občarrského průkazu nebo cestovního dokladu frácké osoby,
které ubýoviíní poskýl. Zápisy do evidenční krihy musí b1y't vedeny přehledně a srozumitel-
ně. Týo zápisy musí bý uspořádarry postupně z časového tr]ediska. Evidenční knihu ubýova-
tel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zétpis,l. Zptacování osobních údajů v evi.
denění knize se řídí zvlášfurím právním předpisem./.

Čl.4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku čini zakaždé vwžité 1ůžko a den:

(2) Roční paušální č,ástka zakaŽdé vyu:žité lůŽko ěiní:

r+,- llc.

400'. Kč/rok.

Čl .5
Splatrost poplatku

(1) Poplatek placený poďe ě1.4 odst. 1je splatný do 31.3. a 30.9. příslušného ka-
lendiiřniho roku.

(2) Poplatek placený paušrílní částkou podle č1. 4 odst. 2 je splatrý do 31' 1. pfisluš-
ného kalendiářního roku.

Čl .6
Navýšení poplatku

Nebudou.li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve sprár'né výši, vyměří obec
poplatek platebním v.iměrem. Věas nezaplacené poplatky nebo jejích nezaplacenou (neodve-
denou) ěást můŽe obec zvýšit až na Úojnásobek' VyměŤené poplat,ky se zaokroulrlují na celé
konrny nahoru.

cl.7
Zrušovací a přechodné ustanovení

Zrušuje se obecné závazná vytrláška é, 1612004 ze dne 12. 12.2003 o místním poplar
ku z ubytovací kapaciý. Na právní váahy vmiklé přede dnem nabytí učinnosti této obecně
závaané vyhlášky se váahují ustarrovení dosavadní obecně závazné lyhlášky.



Čt. s
.. Účínnost

TaÍp obecně zÁvazÁ vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.

Robert Hudrlík
aístostalosta

1) Zi;lr.ol ě. 101/2000 Sb., o ochrarrě osobních údajů a o měoě někteých zákonů' ve arění
pozdějších předpísů.
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