
OBEC SVĚTLÍK 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2007 
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH 

 
        Zastupitelstvo obce Světlík vydává podle ustanovení §14, odst. 2, zákona č. 
565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
ustanovením  § 10,  písmeno d) a  § 84, odst. 2, písmena i),  zákona č. 128/2000 
Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Část I. 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
1) Obec Světlík vybírá tyto místní poplatky 
               a - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 
               b - poplatek z ubytovací kapacity 
 
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad 
 

Část II. 
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

 
Článek 2  

 
         Poplatek  za  lázeňský  nebo  rekreační   pobyt  platí  fyzické   osoby,  které 
přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného 
turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží 
jiný důvod svého pobytu. 
 

Čl.3 
 

        Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají 
           a – osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, 
kterým  byl  přiznán  III. stupeň  mimořádných  výhod  podle  zvláštního  právního 
předpisu a jejich průvodci 
           b – osoby  mladší 18 let a starší 70 let nebno osoby, na  které náležejí pří- 
davky na děti (výchovné)  
 

Čl. 4 
 

        Poplatek  za  lázeňský  nebo  rekreační  pobyt  ve stanovené výši vybírá pro 
obec  ubytovatel, kterým  je fyzická nebo  právnická osoba, která přechodné uby- 
tování poskytla. Tato  osoba  je plátcem  poplatku a za poplatek  ručí a je 



povinen  
 
jej  pravidelně  Obecnímu  úřadu  vyúčtovat  vždy  měsíčně, nejpozději do 15 dne 
následujícího měsíce a ve stejném termínu jej odvést na účet Obecního úřadu.   
 

Čl. 5  
 

         Ubytovatel  je  povinen  vést  v písemné podobě evidenční knihu. Evidenční 
knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. 
 

Čl. 6 
  

       Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 15,- Kč za osobu a za 
každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.  
 

Část III. 
Poplatek z ubytovací kapacity 

 
Čl. 7  

 
        Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v lázeňských místech nebo místech 
turistického  ruchu  z  ubytovací  kapacity  v  zařízeních určených k přechodnému 
ubytování za úplatu 
 

Čl. 8 
  

       Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá 
            a – ubytovací  kapacita  v  zařízeních sloužících pro přechodné ubytování      
                  studentů a žáků 
            b – ubytovací  kapacita v zařízeních pro ubytování pracovníků fyzických a     
                  právnických  osob,  která  tato  zařízení  vlastní  nebo  k nim mjí právo     
                  hospodaření 
            c -  ubytovací  kapacita  ve  zdravotnických  nebo  lázeňských zařízeních,       
                  pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení 
            d – ubytovací  kapacita  v  zařízeních sloužících socialním a charitativním    
                  účelům 
 

Čl. 9 
 

       Poplatek  platí  ubytovatel,  kterým  je  fyzická  nebo  právnická  osoba, která 
přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu. 
 

Čl. 10  
 

       Sazba  poplatku  z  ubytovací  kapacity  činí 4,- Kč  za každé využité lůžko a 
den. Tato osoba  je plátcem poplatku a za  poplatek ručí a je povinen jej pravidel- 



ně Obecnímu úřadu vyúčtovat vždy měsíčně, nejpozději do 15 dne následujícího  
 
 
měsíce a ve stejném termínu jej odvést na účet Obecního úřadu.   
 

Část IV. 
Ustanovení společná a závěrečná  

 
Čl. 11 

 
1) Poplatková  povinnost vzniká poplatníkům dnem kdy nastala skutečnost, která 
podléhá  zpoplatnění  podle  některého z  poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této 
obecně  závazné  vyhlášky,  není-li  toto  obecně  závaznou vyhláškou 
stanoveno jinak. 
2) Není-li stanoveno jinak  je poplatník povinnen Obecnímu úřadu ohlásit skuteč- 
nosti  zakládající  vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejich vzniku, 
ve stejném  termínu má za  povinost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na 
stanovení výše poplatku. 
3) Poplatky  se  platí v hotovosti v pokladně Obecního úřadu, nebo poštovní pou- 
kázkou případně bankovním převodem na účet Obecního úřadu 
 

Čl. 12 
Sankce 

 
1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny včas, 
nebo ve správné výši vyměří Obecní  úřad poplatek platebním  výměrem,  takové 
poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné  částky  lze  vyměřit  nebo  dovy- 
měřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznik- 
la. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije  ustanovení § 
12, odstavec 2, zákona č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích 
2) Při  porušení  stanovených  povinností  nepeněžité  povahy může Obecní úřad 
uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 
 

Čl. 13 
 

       Při  řízení  ve  věcech  místních  poplatků se použije zvláštní zákon, není-li v 
zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak 
 
 
 
 
  
                    Zahorák Michal                                 Sojková Jitka 
                      starosta obce                               místostarosta obce 


