
              Obec Kacákova Lhota 

     vydává obecně závaznou vyhlášku  

   č.2/2008  O místních poplatcích 
Obecní zastupitelstvo Obce Kacákova Lhota schválilo dne 18.6.2008 v souladu s ustanovením 

§10 odstavce a) zákona 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění a v souladu s §17 odst. 2 

zákona č.185/2001 Sb. O odpadech v platném znění 

 

                                                             ODDÍL. I 

                                                  Článek 1 – Úvodní ustanovení 

(1) Obec Kacákova Lhota vybírá tyto místní poplatky: 

a) Poplatek ze psů 

b) Poplatek za užívání veřejného prostranství 

c) Poplatek z ubytovací kapacity 

d) Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 

obce 

(2) Výkon správy těchto poplatků provádí obecní úřad v Kacákově Lhotě. 

 

                                             ODDÍL.II 

                                   Poplatek ze psů 

                                              Čl. 2 

                                   Předmět poplatku 

Poplatku podléhají psi starší 6 měsíců. 

                                              Čl. 3 

                                          Poplatník 



Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, a která má na 

území obce trvalý pobyt nebo sídlo. 

                                              Čl. 4 

                              Oznamovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do vlastnictví. 

Po dovršení stáří psa 6 měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a 

poplatek zaplatit podle  čl. 9. 

(2) Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku 

podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto 

skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat. 

(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která 

má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od jejího vzniku. 

(4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku 

příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo 

nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským 

subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů na nichž jsou soustředěny 

peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 

 

                                                    Čl.5 

                                        Identifikace psů 

 

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, 

zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je 

nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení 

této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 5 dnů. 

 

                                                    Čl. 6 

                                          Sazby poplatku 

 

Poplatek za psa činí ročně: 

a) Za prvního psa ………………………………………………………… 50 Kč 



b) Za každého dalšího psa  …………………………………………..100 Kč 

                                                                       Čl. 7 

                                                                Osvobození 

 

(1)       Poplatek se neplatí ze psů: 

 

a)      Užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů 

průkazu ZTP/P(zvláště těžce postižených s průvodcem) 

b) Psů se specielním výcvikem, služebních, záchranářských, loveckých pokud mají 

příslušné osvědčení 

c) Psů převzatých z útulku na dobu 6 měsíců ode dne převzetí 

(2)  Poplatník je povinen správci poplatků vždy do 31.1 příslušného kalendářního roky 

prokázat, že důvod osvobození trvá. 

(3) Osvobození od poplatků ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození. 

 

 

                                                                       Čl.8 

                                          Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

(1)   Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková 

povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku. 

(2) Zanikne-li poplatková povinnost, musí poplatník tuto skutečnost správci poplatků 

oznámit. 

                                                          Čl.9 

 

                                          Splatnost poplatků 

 

Poplatek je splatný nejpozději do 30. Dubna každého roku. 

 



 

 

                                                     Oddíl III. 

                       Poplatek za užívání veřejného prostranství  (viz mapa) 

 

                                                         Čl.10 

 

                                              Předmět poplatků 

 

Předmětem poplatků je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se 

rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, 

prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusu, lunaparku a jiných obdobných 

atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto 

prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních 

děl. 

                                                          Čl.11 

 

                                            Veřejné prostranství 

 

Veřejným prostranstvím na území obce Kacákova Lhota, se rozumí zejména pozemní 

komunikace (silnice, místní komunikace, veřejné účelové komunikace a jejich 

odstavné plochy), parky, veřejná zeleň, chodníky, proluky, průchody. Za veřejné 

prostranství se dále považují veškeré plochy v majetky obce mimo plochy lesního a 

zemědělského půdního fondu. 

 

 

 

 

 

                                                          Čl.12 



 

                                                     poplatník 

 

 

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství 

způsobem uvedeným v čl.10  

(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za 

zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatků může uložit 

zaplacení poplatků kterémukoli z nich.  

                                                                           Čl.13 

 

                                                            Oznamovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatků užívání veřejných prostranství 

nejméně 10 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na 

dobu kratší než 2 dny, je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den užívání. 

(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatků 

příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo 

IČO. Jde-li o fyzickou či právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede 

též čísla účtu u peněžních ústavů, na kterých jsou soustředěny peněžní prostředky 

z její podnikatelské činnosti. 

                                                                           Čl.14 

 

                                                                 Sazby poplatků 

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den 

užívaného veřejného prostranství:  

a) Za umístění zařízení k poskytování služeb………………………………… 20kč 

b) Za umístění stavebního zařízení…………………………………………………10kč 

c) Za umístění prodejního zařízení…………………………………………………20kč 

d) Za umístění reklamního zařízení………………………………………………..20kč 

e) Za umístění skládek které nebyly povoleny……………………………1000kč 



f) Za umístění skládky stavebního materiálu………………………………….1kč 

g) Za vyhrazení parkovacího místa bude stanoven poplatek paušální částkou dle 

tonáže vozidla po dohodě se správcem poplatků-ročně. 

h) Za použití veř. Prostranství pro účely tvorby filmových a televizních 

děl…………………20kč 

(2) Dnem se rozumí 1 kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne 

poplatník k činnosti vzužije. 

 

 

                                                         Čl.15   

 

                                                   Osvobození 

Poplatku za užívání veř. Prostranství nepodléhají 

a) Akce pořádané na veř. Prostranství bez vstupného 

b) Akce, jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely 

c) Vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní  

d) Akce, jejichž pořadateli jsou místní dobrovolné organizace 

                                                                        Čl.16 

                                               Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívaní veř. Prostranství způsobem uvedeným 

v čl.10 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veř. Prostranství bylo 

uvedeno do původního stavu. 

 

                                                                       Čl.17 

                                                           Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný: 

a) Při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 100 dnů nejpozději v den, kdy 

bylo s užíváním veř. prostranství započato, 



b) Při užívání veř. Prostranství po dobu delší než 100 dnů je nožné poplatek rozdělit 

v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná 

nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veř. Prostranství započato a zbývající splátka 

nejpozději do 31.12. příslušného  kalendářního roku, 

c) Poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den 

v příslušném týdnu nebo měsíci, 

d) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného 

kalendářního roku. 

 

                                                        

                                                  

                                                          Oddíl IV. 

                                        Poplatek z ubytovací kapacity 

                                                               Čl.18 

                                                        Předmět poplatku 

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených 

k přechodnému ubytování za úplatu. 

                                                               Čl. 19 

                                                            Poplatník 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která zařízení určené pro přechodné ubytování 

vlastní nebo právnická osoba, která k němu má právo hospodaření. 

                                                               Čl.20 

                                                1.  Oznamovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen písemně oznámit Obecnímu úřadu zahájení činnosti (ubytování) 

ve lhůtě do 10 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních 

případech do 5 dnů ode dne faktického zahájení  této činnosti. 

(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku 

příjmení, jméno, nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo 

IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem 

uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní 

prostředky z její podnikatelské činnosti. 



(3) Poplatník je povinen písemně oznámit Obecnímu úřadu počet lůžek v zařízení a 

umožnit kontrolu správnosti uvedených údajů. 

(4) Ubytovatel je povinen do 15 dnů oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši 

popaltků a trvání jeho poplatkové povinnosti. 

                                                  2. Domovní kniha 

       (1)  Poplatník je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob v ubytovací (domovní) 

knize pro ppotřeby kontroly placení poplatku, zapsat jméno, datum narození a adresu 

trvalého bydliště poplatníka, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet 

dní pro stanovení základu poplatku. 

     (2)  Jednotlivé stránky domovní knihy musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna 

pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce. 

    (3)  Domovní kniha musí být zaregistrována tj. označena razítkem obecního úřadu. 

Poplatník je povinen předkládat tuto knihu ke kontrole správci poplatku každoročně, a to 

vždy v únoru a v srpnu, nejpozději však do konce daného měsíce. 

 

                                                                    Čl 21. 

                                                          Sazba poplatku 

Poplatek z ubytovací kapacity činí: 

a) Za každé využité lůžko a den …………………….. 2 Kč. 

b) Po dohodě s obecním úřadem roční paušální částkou 300 Kč za lůžko a každý 

kalendářní rok. 

 

                                                                   ČL. 22 

                                                              Osvobození 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá: 

a) Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytovaní studentů a žáků 

b)  Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a 

právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření. 

c) Ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních , pokud nejsou 

užívána jako hotelová zařízení 



d) Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. 

 

                                                    Čl. 23 

                                         Splatnost poplatku 

1. Poplatník provede odvod na účet správce poplatku (případně jej odvede 

v hotovosti),dvakrát ročně (v únoru a srpnu) nejpozději však do posledního dne 

daného měsíce. 

2. Poplatek placený paušální částkou je splatný do 31.1. příslušného roku. 

 

                                                             Oddíl V. 

                           Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem 

                                             do vybraných míst a částí obce  

 

                                                                 Čl. 24 

                                                       Předmět poplatku 

Předmětem poplatku je povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst obce.Do 

těchto míst je jinak vjezd zakázán dopravní značkou „ zákaz vjezdu“ 

                                                                  Čl. 25 

                                                              Poplatník 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu 

s motorovým vozidlem do míst uvedených v čl.24. 

                                                                Čl. 26 

                                                   Oznamovací povinnost 

Oznamovací povinnost poplatníka je splněna podáním žádosti k povolení vjezdu. 

                                                               Čl. 27 

                                                       Sazba poplatku 

Sazba poplatku za povolení k vjezdu činí: 

a) Za vozidlo a den ……………………………… 10 Kč 



b) Za vozidlo a týden …………………………..  50Kč 

c) Za autobus a den ……………………………   50Kč 

d) Motorka a den ……………………………….    5 Kč 

e) Vozidlo a rok ………………………………….   500 Kč 

Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne 

poplatník k vjezdu využije. 

                                                               Čl. 28 

                                                           Osvobození 

Od poplatku za povolení k vjezdu jsou osvobozeny: 

a) Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost ve vybraných místech, 

osoby jim blízké podle ustanovení § 116 obč,zákoníku , manželé těchto osob a jejich 

děti, 

b) Osoby, které jsou držiteli průkazů ZTP a jejich průvodci 

c) Osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti 

d) Osoby provozující zdravotní a záchranné služby 

e) Policie, hasiči, pohřební služba, spoje 

f) Osoby provádějící úklid a odvoz odpadů 

g) Osoby zajišťující odstranění havárií inženýrských sítí 

h) Osoby přivážející zboží pro fyzické nebo právnické osoby k jejich podnikatelské 

činnosti 

           

                                                         Čl.29 

                                            Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný současně s vydáním povolení, pokud je povolení k vjezdu vydáno 

na jeden kalendářní den, týden nebo měsíc. 

Poplatek placený roční paušální částkou je splatný do 31.3. příslušného roku. 

 

                                                                   Oddíl IV. 



                                              Společná a závěrečná ustanovení 

                                                                      Čl.30 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku 

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

(2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, 

může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 

37a) zákona                                   č. 337/1992Sb. ,o správě daní a poplatků, ve znění 

pozd.předpisů 

     

                                                           Čl .31 

                                                               

(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou(oznamovací) povinnost  určenou touto 

obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce 

kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo 

jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl 

poplatním o tomto úkonu zpraven. 

 

                                                        ČL .32 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění 

tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout. 

                                                        Čl. 33 

 

Nastala-li před účinností této vyhlášky skutečnost, která byla předmětem 

místních poplatků podle vyhlášky o místních poplatcích r. ……………..postupuje se  

podle tohoto předpisu i po nabytí účinnosti této vyhlášky. 

  

                                                ČL. 34 

Ruší se vyhláška o místních poplatcích ze dne ……………………….. 

 



                                                Čl. 35 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem 1.1. 2009 

 

 

 

                                                                             Starosta obce Kacákova Lhota 

  

                                                                             …………………………………………………. 

 

                                                                                Zástupce starosty: 

 

                                                                             ………………………………………………….. 

 

 

 

 

 


