
Obecně závazná vyhláška obce Boseň č.4l20I9

o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo obce Boseň se na svém zasedání dne 21.11.20l9. usnesením č.912019 usneslo vydat na
základě § 14 zákona č. 565/l990 Sb.. o místních poplatcích. ve znění pozdějších předpisů ( dále.ien
,.zákonomístníchpoplatcíclr")avsouladus§lOpísm.cl)a§84odst.2písm.h)zákonač. l2812000
Sb., o obcích (obecní z,ťízení)^ ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále .ien
..tato v.vhláška"):

čl. t
úvodní ustanclr.ení

l) Obec Boseň touto vyhláškou zavádírrrístní poplatek z pobytLl (dále jen ..pop[atek"'),

2) Správcem poplatků je obecní úřad Boseň.1)

1)

čl. z
Předmět, poplatník a plátce poplatku

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trva.jící nejvýše 60 po sobě.idoLrcích kalendářních clnů r"r
jednotlivého poskytovatele pob1,,tLr. Předmětem poplatku není pobyt. při kterém .|e na základě
zákona omezována osobn í svoboda.2 )

Poplatníkem poplatku.je osoba. která v obci není přihlášena (dále jen ".poplatník";.:l
Plátcem poplatkir.ie poskytovatel úplatného pobytu (dále jen ..plátce"), Plátce.ie povinen vl,brat
poplatek od poplatníl<a. a)

2)

3)

čt. s
Ohlašovací povinnost

l) Poplatník.ie povirren podat správci poplatl<u olrlášení ne.ipozdě.ii do l5+i dnů od zahá.iení
činrrosti spočívající v poskl,tování úplatnéIro poby"tu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí
správci poplatku ve lhůtě l5-ti dnů.

2\ V olrlášeníplátce uvedc:i'

a) .iméno. popř..jrnéna, a příjmení rrebo název, obecný identifikátor. bvl-li přidělen. místo
pobytr"r rrebo sídlo. sídlo podnikatele, popř. další adresu pro cloručování. právnická osoba
uvede též osoby, které jsoLr jejím .|ménem oprávněny jeclnat v poplatkových věcech.

b) čísla všech svýclr úrčtů Lr poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí. užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností. v případě. že předmět
poplatl<u souvisí s podnikatelskoLr činností plátce.

c) další úda.ie rozhodné pro stanovení poplatku. ze.irrréna místa a zaíízení. případně též období
roku, v niclrž pclsl<ytuje pobyt,

'' § l5 odst. l zákona o rrrístníclr poplatcích
:t 

§ 3a zákona o místních poplatcích

') § 3 zákonao místr-rích poplatcích
1) § 3f zákona o rrrístních poplatcích
5) § l4a odst. 2 zákona o místních poplatcích



3) Plátce. l<terý rrenrá sídlo rrebo bydliště na území členského státu Evropské unie..!iného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konťederace,
uvede [<romě úrda.iů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zntocněnce v tuzemsku pro
doručovát,tí, 6)

4) Do.ide-li ke změně údajů Lrvedených v olrlášerrí. je plátce povinen tuto znrěnu ozttámit do l5-ti
dnů ode dne, kdy,nastala. 7)

5) Povinnost ohlásit údaj podle odst.2 nebo jeho změnu se nevztahu.ie na údaj. který mťrže správce
poplatku automatizovaným způsobem z.iistit z re.istříků nebo evidencí, do nichž má ziízen
automatizovaný přístup. Okruh těchto úda.iů zveře.inísprávce poplatku na své úřední desce. 8)

čl. ,t
Evidenční povinnost 9)

l) Plátce je povinen vést v listirrné nebo elektronické podobě evidenční l<nihu za l<aždé zaYízení
nebo místo, kde posl<ytLrje úplatný pobyt, Do evidenční l<nihy zapisuje údaje týkající se íyzické
osoby. které posl<ytu.|e úplatný pobyt.

2) ÚOa.le podle cldstavce l).isou:

a) den počátku s den konce pobl,trr.

b).jrnérro. případně.irrréna. příjrnení a adresa nrísta přihlášení nebo obdobného nrísta
v zahraničí.

c) datum narození.

d) číslo a drulr průkazu totožttosti. kterým můlže být:
1. občanský průkaz.
2. cestovní dol<lacJ.

3. potvrzení o přechodném pob1,,trr na úzetní,
4. pobytová l<arta rodinnéIro příslušníl<a občana Evropsl<é unie.
5. průl<az o povoleníl< pobytu.
6. průI<az o povolení I< pobytu cizince"
], průl<az o povcllení k trvalému pobl,tu.
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodníochranv. nebo
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné oclrranv. a

e) výše v5lbralrého poplatku. nebo důvod osvobození od poplatku.

3') Zápisy do evidenční knih"v- rnusí být veden1, správně. ťrplně, průkazně. přehledně, srozumitelně.
zpťtsobem zaručr-riícím trvalost zápisťr a musíbýt Lrspořádány postr,rpně z časového hlecliska,

1) Plátce je povinen uclrovat evidenčníknihu po dobLr 6let ode dne provedeníposledního zápisu.

čl. s
Sazba poplatku

Sazbapoplatkučiní l0"-Kčzakaždýzapočatý denpoby,tu,svý,iimkoudnejehopočátl<u.

6) § l4a odst. 3 zákona o rnístních poplatcích
7) 

s\ l4a oclst. 4 zál<orra o místních poplatcích
8) 

s§ l4a odst. 5 zákona o místních poplatcích
9) 

ss 39 zákona o místních poplatcích

2



čl. o
Splatnost poplatku

Plátce odvede vvbraný poplatek správci poplatku nejpozději do 30. dne následLriícího pololetí.

čt.l
osvobození

l) Od poplatkr-r z pobytu.je osvobozena osoba:l'])
a) nevidonrá. osoba. která.je považována za závislou na pomoci jiné íyzické osoby, podle

zákona upravu.iícího sociální služby. osoba. která je držitelerl průkazu Z-rPlP, a je.ií
průr,odce.

b) mladší l8let"
c) hospitalizovaná na územi obce ve zdravotnickém zařízení posky,tovatele lůžkové péče

5 ,,,ýjirrrkou osoby,. které je posl<ytována lázeňská léčebně rehabilitaČrrí PéČe
1. hrazenájako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravu.iícího
veře.j né zdravotní poj ištěrrí, nebo
2. nehrazená z veřejnélro zdravotního pojištění"

d) pečLriící o děti na zotavovací akci nebo .iiné podobrré al<ci pro děti podle zál<ona
Lrpravujícílro ochranu veře.jného zdraví korrarrýclr na úzetní obce nebo

e) vykorráva.jící na území obce sezónní práci l1) pro právnicl<or_r nebo podnikající fyzickoLr
osobu nebo

t) pobývající na území obce
l. ve školském zaťízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském

zaiízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadLrjící okarnžitou
pomoc.

2. v zaiízení poskytu.iícírn ubytování podle zákona upravu.jícího sociální služby.
3. v zařízení sloužícírn l< poInoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovanérn veřejně

prospěšnýrn poplatrríkem daně z příimů právnicl<ýclr osob. nebo
4. za účelern výkonu záchrannÝch nebo lil<vidačních prací podle zákona o integrovatlém

záclrranrrétn sl,stému,
2) Od poplatl<Lr z pobytu je osvobozen příslLršník bezpečrrostního sboru. vo.iák v činné službě,

státIrí zarrrěstnanec nebo zanrěstnanec České republil<y pobývající na území obce v z,aiízení ve
vlastnictví České repLrblik1, rrebo této obce v scluvislosti s plněním služebních nebo pracclvních
úrkolů. ]r)

čt. s
Navýšení poplatku

l) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši. vyměří mu správce poplatku
poplatek platebním vÝměrem k přírné úrhradě.],r)

2) Včas neodvederré poplatk5" nebo část těclrto poplatl<ů rrrťtže správce poplatl<u zvýšit až na
tro.jnásobel<. toto zvýšeníje příslušenstvínr poplatku sledLriícím jeho osud.lai

l(l) 
s\ 3b odst. l zákonao rnístních poplatcíclr

1 l) 
§ 3b odst. 3 zákona o rlístních poplatcích

l2) 
§ 3b odst. ) zákotra o rnístních poplatcícIr

l3) 
§ l I ot_lst. 2 zákonao lr,ístrlích poplatcích

l'l) 
s\ l l oclst. 3 zákona o místních poplatcích



Cl.9
přechodné ustanovení

Osoba. která je plátcerrr poplatku z pobytu podle této vyhlášk,v- a posky"tovala úplatný pobyt nebo
přechodné ubytování zaúplatu přede dnerrr nabytí účinnosti této vyhlášky..ie povinna splrrit ohlašovací
povirrnostpodleč1.3tétovy,hláškydo l5-ti dnůodedrrenabytíje.jíúrčinnosti.

čI. to
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem l .1.2020.

fl,* /
Miroslav Šore.js

m ístostarosta

vyvěšeno na úrřeclrrí desce: ji ll, ii"4i q

Se.imuto z úřední <Jesk1,: ]_ 4Z . Lui':J

Hana Maudrová
starostka

á
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