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OBEC LUKA
obecně závazná vyh|áškaě,.4l2a1a,
o místnímpop|atkuz ubytovacíkapacity
Zastupite|stvo
obce Luka se na svémzasedánídne 1.12'2a1ousnesením
č.lf,. usnesto
vydatna základěs 14 odst.2 zákanač.565/1990sb., o místních
pop|atcích,
ve znění
pozdějších
předpisů
avsouladus $ 10 písm.d)a S 84odst.2písm.trjzáronač}.
128l2aaa
S9....oobcích (obecní zřízení), ve znění pozdějšíchpředpisů' tuio obecně závaznou

(dá|ejen,,vyh!áška-).
vyh|ášku

č,. ,,
Úvodní ustanovení
(1} Obec Luka toutovyhláškouzavádímístnípoplatekz ubytovací
kapacity(dálejen
,,poplatek").

(2)

Řízenío pop|atcíchvykonává obecní úřad(dále jen,,správce pop|atku.).1

čt.z

(1)
(2)

Předmět poplatku a poplatník
Pop}atekz ubytovaeíkapaeityse vybÍráv obcích a městech v zařízeníchurěenýeh
k přechodnému
ubytování
za Úplatu.2
Pop|atekp|atíubytovate|,kteým je fyzická nebo právnická osoba, kteÉ přechodné
ubytováníposlryt|a.

čl.s

ohlašovací povinnost
(1 ) Pop|atník(ubytovatel)je povinen ohlásit správci pop|atku vznik své pop|atkové
povinnostido 15 dnů od zahájeníčinnostispočívající
v poskytování
přěchodného
.
ubýování za Úp|atu v zařízeních určených k přechodnému ubýování. Stejným
způsobem ghIásí ubytovate| správci poptatku ukončení čináosti spoeiúajici
v poskýovánípřechodnéhoubytováníza úpiatu
(2) V oh|ášení
pop|atník
(ubytovatel)
uvede3
a) !méno,popřípaděj1é1a, a příjmenínebo název nebo obchodnífirmu,obeený
identifikátor,
byl.|ipřidě|en,místopobytunebo sídlo,místopodnikání,popřípadé
dalŠí
adresy pro doručování;
právnická osoba uvede téŽosoby, kteréjsou iejím
jménemoprávněnyjednatv pop|atkovýeh
věeeeh,
b) čís|avšech svých účtů
u poskytovate|ů
p|atebníchs|uŽeb,včetněposkytovate|ů
těchto s|uŽebv zahraničí,uŽívanýchv souvis|ostis podnikatelskoučinností,
v qiípqdě,Že předrně1pop|atku
souvisís podnikate|skou
pop|atníka,
činností
c) dalšíúdajea skutečnostirozhodnépro stanovenívýše poplaixovepovinnosti,
včetněskutečnostízak|ádajících
nárok na ú|evunebo připadnéosvobozeníod
pop|atkové
povinnosti.
(3) Pop|atník,který nemá sídlo nebo byd|ištěna územíč|enského
státu Evropskéunie,
jinéhosm|uvníhostáÍuDohodyo Evropskémhospodářskémprostorunebo šuýcarské
konfederace,uvede kromě r1dajů
poŽadovanýchv odstavci2 adresu svéhozmocněnce
v tuzemskuprodoručování.a
(4) Dojde-li ke změně údajůuvedených v oh|ášení,je pop|atníkpovinen tuto změnu
oznámitdo 15 dnůode dne, kdy nasta|a.s
{5) Uóytovate|je povinenvéstv písemnépodobě evidenční
knihu,do kterézapisuje dobu
ubýování,jméno,příjmení,adresu místatrva|éhopobytunebo místatrva|éhobydliště
's t+ odst.3 zákonaě.565/1990Sb., o mísrnichpop|atcích,
ve zněnípozdějších
předpisů(ctá|ejen ,,zákon
poplatcích..)
o místních
:9 7 odsl. 1 zákonao místnichpoplatcich
] S tla odst. 1 zákotv o mistnichpop|ácich
]" $ l+a odst.2 zákona o místnichpoplatciďl
$ 14a odst.3 zákonao místnichpop|atcich

ir
,t

č

V zahraničí
a čísloobčanského
průkazunebo cestovníhoo9rr.a!u
ubytování poslrytl. Zápisy db..evidenční
ýickéosoby, které
rňn*v musí být úe4eny přehledně
a srozumitelně
a musíb1ituspořádanvpó.tupne)ij.ouého
h|ediska.6

čt.+
Sazbapoptatku
činí
zakaždé
"ffťfiffél*'

(1)

............2'Kč .

čl.s

ff'Í",:uměsíce
nás|edujícího
poskončení
ř;::*:L,fi"Tjf,li3í,.o"lolutne|pJi$".Ť

(2) Vznikne{i povinnost.zap|atit
pop|atek,
správci
ubytovatelpop|atekdo konce'přišlusneno pop|atkupo termínusp|atnosti,odvede
ka|endářního
roku.

cf. 6
osvobození

Pop|atkunepod|éhá:
a) ubytovacíkapacitav zařízeních
s|ouŽícíchpro přechodnéubytování
studentŮ a
Žáků.

? !#:::fi:i:n,,:
c) ubytovací

nebo|ázeňských
zařízeních,
pokud
nejsou
;i{i::,nických

kapacitav zariáth

s|oužících
sociá|níma charitativním
úče|ům.7

čl.z

vesprávné
uýši,
};j.xi?1]!!:ťe'jy-;ffi5ffů*kf*l,l,ťn"oo
vyměří
mu
:]
vcas
nezaplaeené
|z,
nebo neodvedené.poo!9tky
úřadzvýšitažna trojnásober.;
toň

-liš"i'ii"

nebo částtěchtopop|atků
můŽegbecní
óri,ňš"n"toÍmpop|atku..

ct.8

uctnnost

nabýuáúčin.postidnem
1. ledna 2o11.

Josef Škooa
místostarosta

ffi

starosta

Vyvěšenona úřední
descedne:
- ? , 4l' , 4o
Sejmutoz úřední
deskyani gg,ia
,t,

poplatcích
i l 1 "q"!.3 druhávětaak9n.ao místních
s odkazem
na$ 3 odst. 4zákona o místníchpoplatcích
o místních
"""."
popr"tJi]i.
; 9 19Ť
.2.ákona
11
odst. 1 zákona
9

o"

o místníchpop|atcích

$ íí odst.3 zákonao místrriďr
ilpňňJ;

