Obecně závazná vyhláška Města Koryčany
č. 8/2008
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Koryčany se na svém zasedání dne 4. prosince 2008 usneslo usnesením č.
11/2008… vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zák.
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen
vyhláška):

Část I.

Základní ustanovení
Článek 1
Město Koryčany zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek z ubytovací kapacity
d) poplatek ze vstupného
e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Výkon správy těchto poplatků provádí Město Koryčany, prostřednictvím obecního úřadu (dále jen
správce poplatku). Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Část II.

Poplatek ze psů
Článek 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Článek 3
Poplatník
Poplatek ze psů ( dále jen poplatek ) platí držitel psa, který má trvalé bydliště nebo sídlo
v územním obvodě obce.
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Článek 4
Oznamovací povinnost
1) Držení psa staršího tří měsíců je poplatník povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.
2) Povinnost do 15 dnů oznámit držení psa staršího tří měsíců má i poplatník, který je od poplatku
osvobozen. Tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku zánik poplatkové povinnosti a každou
skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo jeho osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.
4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno
nebo sídlo, místo trvalého pobytu nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ.
Článek 5
Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda je od
poplatku osvobozen či nikoliv. Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení známky
je poplatník povinen oznámit neprodleně správci poplatku.
Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v měsíci, ve kterém držení psa staršího tří měsíců započalo. Poplatek se platí za každý i započatý
kalendářní měsíc. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
Poplatková povinnost zaniká poslední den v měsíci kdy došlo k úhynu nebo ztrátě psa, k jeho
prodeji nebo darování a změnou místa trvalého pobytu držitele.
2) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. V případě
držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i
započatých kalendářních měsíců.
Článek 7
Sazba poplatku
Poplatek za psa činí ročně:
a) v rodinném domu
- za prvního psa …................................…………100,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa ............……. 150,- Kč
b) v bytovém domě
- za prvního psa ..............................……………. 200,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa ............……. 500,- Kč
c) v rodinném domu v extravilánu obce – na samotě
- za prvního psa …….…….. …………………....60,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa ………………90,- Kč
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Článek 8
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný do 31. března kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 5 dnů
ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
Článek 9
Osvobození od poplatku
1) Od poplatku jsou osvobozeni držitelé psů, kterými jsou:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.
stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b) osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob podle odstavce a),
c)osoby provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy
d)osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis.
e) obec a jiné rozpočtové organizace
2) Požadavek na osvobození nebo snížení poplatku musí držitel psa uplatnit a prokázat důvody
osvobození zdejšímu obecnímu úřadu do 15. února nebo do 15 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti.
3) Osvobození od poplatku nebo snížení poplatku zaniká, zanikne-li důvod, pro který bylo snížení
nebo osvobození poskytnuto.

Část III.

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 10
Předmět poplatku
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,
kterým se rozumí, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a
služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a
televizních děl.
2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Článek 11
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou všechna prostranství, ulice, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu
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na vlastnictví k tomuto prostoru. Vymezení veřejných prostranství pro účely této obecně závazné
vyhlášky je vyznačeno v plánku obce, který je nedílnou součástí této obecně závazné vyhláškyPříloha I.
Článek 12
Poplatník
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné
prostranství způsobem uvedeným v článku 10.
2) Užívá-li tuto část veřejné prostranství několik uživatelů společně, odpovídají za zaplacení celého
poplatku společně a nerozdílně. Obec může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.
Článek 13
Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 5 dnů před jeho
započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu jednoho dne při poskytování služeb,
stánkovém prodeji apod., je nutno splnit tuto povinnost v tento den a to před začátkem užívání veřejného
prostranství.
Článek 14
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo užívání veřejného prostranství do dne, kdy toto užívání
skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství bylo uvedeno do původního stavu. Při stanovení
poplatku se považuje část kalendářního dne za celý kalendářní den a každý započatý m2 celý m2.

Článek 15
Sazby poplatku
Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství činí :
1/ za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje a
služeb/stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům/
• za každý stánek (pult, kiosek) do 3 m2/den……………………….………….....................60,-Kč,
• za každý další m2 …………………………………………………………………………..20,-Kč
• paušální částka měsíčního poplatku do 3 m2…………………………………………… 100,-Kč
• paušální částka měsíčního poplatku nad 3 m2 za každý další m2 ……………………. 100,-Kč
2/ za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje a
služeb/stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům/ v době Koryčanské pouti
za každý i započatý 1 m 2 činí poplatek…...….…………………………………….................... 50,-Kč
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3/ za trvalé umístění zařízení dle odst. 1) roční poplatek za každý i započatý m ……………….200,-Kč
4/ za použití veřejného prostranství k prodeji z pojízdné prodejny, popř. nákladního nebo osobního
automobilu
Za každé vozidlo/den …………………………………………………………..................................60,-Kč
5/ za umístění restauračních stolků a zahrádek pro občerstvení za každý i započatý m2 a den..……...1,- Kč
6/ za krátkodobé používání pro poskytování služeb (opravy deštníků, broušení nožů, výroba klíčů)
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za každý i započatý m2 a den..………………………………………………………………….. 10,- Kč
7) za umístění stabilního reklamního zařízení
a) do 1 m2…………………………………………………………………………...……….. 300,- Kč/rok
b) do 4 m2 ………………………………………………………………………………….. 1.000,- Kč/rok
c) nad 4 m2 ……… ……………………………………………………………………….….3.000,- Kč/rok
8) za umístění přenosného reklamního zařízení ….…….……………………...…..………. .. 300,- Kč/rok
9) za užívání veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení, umístění skládky materiálu při
novostavbách rodinných domů, stavebních úpravách, nástavbách a přístavbách objektů sloužících
2
k bydleníza každý i započatý m a den………………………………………………………..………1,- Kč
10/ za užívání veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení při stavbě, rekonstrukci a opravě
inženýrských sítí a při používání veřejného prostranství na skládky všeho druhu, s výjimkou skládek
vyhrazených za každý i započatý m2 a den …………………………………………………...……....1,-Kč
11/ za použití veřejného prostranství ke skladování palivového dříví činí poplatek u poplatníka, jehož
dům, popř. byt, nemá ostatní plochu (dvůr) ani přídomní zahradu roční paušální částka do 6 i započatých
m2 plochy…………………..……………………………………………………………….…...…100,- Kč
12/ z plochy převyšující uvedenou plochu veřejného prostranství k účelu uvedeném v bodě 11/ za
každý i započatý m2a den………………………………………………………………………….......2,-Kč
13/ za vyhrazení místa k trvalému parkování osobního automobilu (i v nepojízdném stavu) na
veřejném prostranství se stanoví za každých i započatých 10 m2 poplatek
ročně..........…………………………………………………………………………………………. 900,-Kč
měsíčně.........…………………………………………………………………………………………75,-Kč
14/ za vyhrazení místa k trvalému parkování nákladního automobilu (i v nepojízdném stavu) na veřejném
prostranství se stanoví za každých i započatých 45 m2 poplatek
ročně........…………………………………………………………………………………………1.800,-Kč
měsíčně.......………………………………………………………………………………………...150,-Kč
15/ za zvláštní používání veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí
činí poplatek za den pobytu tohoto zařízení paušálně takto:
u velkých atrakcí na náměstí …………700,-Kč / např. autodrom, housenková dráha, kolotoč
řetízkový, velký, ruské kolo atd. /
na tržnici…………...400,-Kč
u malých atrakcí na náměstí………….400,-Kč / např. střelnice, houpačky, dětský řetízkový
kolotoč, atd./
na tržnici…………...200,-Kč
V připojených obcích Blišice, Jestřabice a Lískovec jsou sazby jako na tržnici.
Článek 16
Splatnost poplatku
Poplatník je povinen zaplatit poplatek před započetím užívání veřejného prostranství a to za celou
dobu užívání najednou.
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Článek 17
Osvobození od poplatku
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené,
b) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného,
c) akce jejich výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
d) dodané uhlí a palivové dříví nebo stavební materiál , nejdéle však na dobu tří dnů od dodávky
nebo složení,
e) umístění stavebního zařízení pro výstavbu nebo opravu rodinného domu a uskladnění
stavebního materiálu těm stavebníkům, kteří nemají možnost toto uskladnění na vlastním
pozemku, osvobození končí uplynutím 30 dnů po řádné kolaudaci nebo po uplynutí platnosti
stavebního povolení.

Část IV.

Poplatek ze vstupného
Článek 18
Předmět poplatku
Poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o daň
z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely této vyhlášky rozumí
peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Článek 19
Poplatník
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Článek 20
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen nejpozději 15 dní před konáním akce oznámit správci poplatku písemně
nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu konání akce a výši vstupného a vstupenky
s vyznačenou cenou vstupného předložit ke kontrole a označení.
2) Poplatník je povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení nebo název právnické osoby,
místo trvalého pobytu nebo sídlo, RČ nebo IČ.
3) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši
vybraného vstupného sníženého o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného
obsažena. Neprodané vstupenky předloží poplatník správci poplatku ke kontrole.
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Článek 21
Sazba poplatku
Sazba poplatku ze vstupného vybraného na akci a sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li DPH v
ceně obsažena, činí pro:
a) kulturní akce
-diskotéky…………………………………………………………………………………….…10%
- taneční zábavy, plesy, společenské večery s tancem opakované ………………………….…..5 %
b) prodejní akce (burzy) a reklamní akce…………………………..………………………………5 %

Článek 22
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne ukončení akce.

Článek 23
Osvobození
1) Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) sportovní akce pořádané místními sportovními organizacemi.
c) akce pořádané městem Koryčany
2) Nárok na osvobození od poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současně s
oznamovací povinností podle čl. 20.

Část V.

Poplatek z ubytovací kapacity
Článek 24
Předmět poplatku
Poplatek se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu
a to za každé využité lůžko a den.
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Článek 25
Poplatník
Poplatek platí ubytovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Článek 26
Oznamovací povinnost
1) Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci
rozhodnutí o povolení k této činnosti. V ostatních případech do 15 dnů ode dne skutečného
zahájení této činnosti.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku jméno a
příjmení nebo název právnické osoby, místo trvalého pobytu nebo sídlo, RČ nebo IČ. 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.
Článek 27
Evidenční kniha
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu. Do ní zaznamenává chronologicky
dobu ubytování, jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo
cestovního pasu osob, kterým ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny
přehledně a srozumitelně. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6-ti let od provedení
posledního zápisu.
Článek 28
Sazba poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity činí 3,00 Kč za každé využité lůžko a den.
Článek 29
Splatnost poplatku
Poplatek za běžný rok je splatný do 31. ledna následujícího roku. Při platbě předloží ubytovatel
ubytovací knihu za předcházející rok ke kontrole správci poplatku.

Část VI.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Článek 30
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je provozovaný výherní hrací přístroj. Poplatku podléhá každý povolený
výherní hrací přístroj ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve
znění pozdějších předpisů.
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Článek 31
Poplatník
Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.

Článek 32
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen do 15 dnů od uvedení výherního hracího přístroje do provozu doložit tuto
skutečnost správci poplatku protokolem, vypracovaným ve smyslu § 5 vyhlášky MF ČR č.
223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů. Stejným způsobem a ve stejné
lhůtě je poplatník povinen oznámit správci poplatku ukončení provozu výherního hracího
přístroje.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické
osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její
podnikatelské činnosti.
Článek 33
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného hracího přístroje do provozu a zaniká
dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.(viz. čl. 32)
Článek 34
Sazba poplatku
Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5.000,00 Kč na 3 měsíce.

Článek 35
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů od uvedení hracího přístroje do provozu a dále každý třetí měsíc od
uvedení hracího přístroje do provozu.
Článek 36
Osvobození od poplatku
Osvobození od poplatku město neposkytuje.

Část VII.

Ustanovení společná a závěrečná
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Článek 37
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Poplatníkovi, který nesplní oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce
poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 zák 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
v platném znění.
3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k
vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník
nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze
nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4) Správce poplatku může na žádost poplatníka po předchozím schválení příslušným orgánem
obce z důvodů odstranění tvrdosti poplatek zcela nebo z části prominout.

Článek 38
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška města Koryčany č.1/2004 o místním
poplatku schválená dne 26. 2. 2004.
Článek 39
Účinnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti. dnem 1.1. 2009.

Ing. Miroslav Máčel, v. r.
starosta Města Koryčany

JUDr. Ludmila Harvilíková, v. r.
místostarostka Města Koryčany

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 12. 2008
Sejmuto z úřední desky dne: 22. 12. 2008
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