ÚPLNÉ ZNĚNÍ K 1. 7. 2018

MĚSTO CHODOV
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 4/2017
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Chodov se na svém zasedání dne 23. 3. 2017 usnesením
č. 2Z-25-2017 usneslo na základě zmocnění v článku 104/3 Ústavy ČR, v souladu s
ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
1. úprava: OZV č. 1/2018, účinnost od 1. 7. 2018
Oddíl I.
Základní ustanovení
Článek 1
Určení poplatku
1) Město Chodov vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
města,
e) poplatek z ubytovací kapacity.
2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Chodov (dále jen „správce poplatku“).
Oddíl II.
Poplatek ze psů
Článek 2
Předmět poplatku, poplatník
1) Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců.
2) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území města Chodova (dále jen „poplatník“).
Článek 3
Správce poplatku
Správu poplatku ze psů vykonává odbor školství, kultury a vnitřních věcí Městského úřadu
Chodov (dále jen „MěÚ Chodov“).

Článek 4
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Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti a to nejpozději do
15 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. Dojde-li ke změně údajů
uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala.
2) Ohlašovací povinnost má i poplatník, jehož pes je od poplatku osvobozen podle zákona
o místních poplatcích nebo podle této obecně závazné vyhlášky, a tuto skutečnost
musí správci poplatku prokázat.
3) V ohlášení poplatník uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti,
včetně skutečností zakládajících nárok na snížení sazby nebo případné osvobození
od poplatkové povinnosti.
Článek 5
Sazby poplatku a snížení poplatku
1) Základní sazba:
a) Základní sazba poplatku činí ročně 1 500 Kč, za druhého a každého dalšího psa
2 250 Kč.
b) Sazba poplatku ze psa, jehož držitel je poživatelem invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo
poživatel sirotčího důchodu, činí 200 Kč ročně. Za druhého a každého dalšího psa
činí sazba 300 Kč ročně.
2) Snížení sazby poplatku :
Snížení sazby poplatku se poskytuje poplatníkovi:
a) za psy trvale chované v rodinných domech a stavbách pro individuální rekreaci1), ve
kterých má poplatník trvalý pobyt :
- sazba poplatku dle čl. 5, odstavec 1, písm. a) této vyhlášky se snižuje o 80%,
tedy na 300 Kč, za druhého a každého dalšího psa na 450 Kč.
- sazba poplatku dle čl. 5, odstavec 1, písm. b) této vyhlášky se snižuje o 50%,
tedy na 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za druhého a každého dalšího psa.
b) fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám za psy trvale používané
k ostraze majetku pro podnikání v samostatných provozních budovách:
- sazba poplatku dle čl. 5, odstavec 1, písm. a) této vyhlášky se snižuje o 50%,
tedy na 750 Kč, za druhého a každého dalšího psa na 1 125 Kč.
c) Další snížení sazby poplatku o 20% se poskytne poplatníkovi:

1)

§3 písm. d) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
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1.

který nechal psa trvale označit čipem nebo tetováním2) a současně jej zavedl
do registru psů, a to počínaje měsícem následujícím po předložení
příslušného dokladu a pěti následujících let,

2.

za psa, který byl vykastrován, po zbytek života tohoto psa, pokud předloží
doklad o jeho kastraci.

Snížení poplatku dle bodu 1. a 2. tohoto odstavce je možno poskytnout souběžně.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Článek 6
Osvobození od poplatku
1) Od poplatku jsou osvobozeni držitelé psů, kterými jsou:
a) osoby stanovené v § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů,
b) záchranáři, jejichž pes má speciální výcvik a má příslušné osvědčení,
c) město Chodov a organizace zřízené městem Chodov.
2) Poplatníci, kteří převzali psa z útulku, jsou od poplatku osvobozeni na období jednoho
roku ode dne, kdy psa převzali.
Článek 7
Splatnost poplatku
1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek za psa do 15 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti. V následujících letech je poplatek splatný do 31. března každého roku.
2) Pokud je poplatek vyšší než 400 Kč ročně, má poplatník možnost tuto částku uhradit ve
dvou stejných splátkách. První část poplatku je splatná k 31. březnu a druhá k 30. září
kalendářního roku.
Článek 8
Identifikace psů
1) Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa, a to rovněž i pro psa,
jehož držitel byl od poplatku osvobozen.
2) Identifikaci psa mikročipem provádí držitel psa na vlastní náklady u oprávněného
veterináře, za což mu náleží přiznání snížení sazby poplatku (článek 5, odst. 2, písm.
c) této vyhlášky).
Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 9
Předmět poplatku
1)

2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí:

obecně závazná vyhláška města Chodov č. 5/2013, o trvalém označování psů
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- provádění výkopových prací,
- umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,
- umístění stavebních zařízení,
- umístění skládek,
- umístění reklamních zařízení,
- umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
- vyhrazení trvalého parkovacího místa,
- užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl.
2)

Správu poplatku za užívání veřejného prostranství vykonává odbor stavebního úřadu
MěÚ Chodov, s výjimkou poplatku za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
pro poskytování prodeje a služeb, jehož správu vykonává odbor školství, kultury a
vnitřních věcí MěÚ Chodov a poplatku za zábor veřejné zeleně, jehož správu vykonává
odbor správy majetku města MěÚ Chodov.

Článek 10
Určení veřejného prostranství
Veřejným prostranstvím jsou náměstí, parky, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru.
Veřejná prostranství v Chodově, na která se vztahují ustanovení této vyhlášky, jsou
vymezena v příloze č. 1 této vyhlášky.
Článek 11
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v článku 9 této vyhlášky.
Článek 12
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem
uvedeným v článku 9 této vyhlášky až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo
odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do stavu způsobilého k obecnému užívání.
Článek 13
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství, s udáním
doby a způsobu užívání, vyznačením rozměru zabraného místa a případně se
situačním náčrtkem, a to nejméně pět dní před jeho započetím. V případě užívání
veřejného prostranství na dobu kratší než tři dny je nutno splnit tuto povinnost před
započetím užívání veřejného prostranství (s výjimkou odstraňování havárií
inženýrských sítí, kdy lze splnit ohlašovací povinnost dodatečně, avšak nejpozději
následující den). Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný
svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen ohlašovací povinnost splnit, nejbližší
následující pracovní den.
2) V ohlášení poplatník uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
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b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti,
nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
3)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

povinen tuto změnu

Článek 14
Sazby poplatku
1) Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m2 a každý
i započatý den činí:
a) za umístění stavebních zařízení, skládek, provádění výkopových prací
- na místní komunikaci3)
- mimo místní komunikaci4)

10,- Kč
5,- Kč

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
c) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
- za dlouhodobé užívání nejméně 3 měsíce
15,- Kč
- za užívání kratší než 3 měsíce
55,- Kč
d) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

10,- Kč

e) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo
pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
10,- Kč
f) za umístění reklamních zařízení

50,- Kč

2) Paušální sazby poplatku za užívání veřejného prostranství činí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa – na dobu 1 roku

5 000,- Kč

b) za umístění reklamních zařízení – za započatý m2 na dobu 1 měsíce
– za započatý m2 na dobu 1 roku

300,- Kč
1 000,- Kč

Článek 15
Osvobození od poplatku
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a)
akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a
veřejně prospěšné účely,
b)
vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené,
c)
užívání veřejného prostranství při akci pořádané bez vstupného,

3)
4)

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
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d)
e)
f)
g)

užívání veřejného prostranství při akci hrazené zcela nebo částečně z rozpočtu
města,
město Chodov a příspěvkové organizace nebo obchodní společnosti, jejichž
zřizovatelem je město Chodov,
fyzické nebo právnické osoby, které mají s městem uzavřenou smlouvu o pronájmu
plochy na veřejném prostranství nebo nájemní smlouvu na přídomní zeleň,
stavební činnosti prováděné právnickou osobou nebo fyzickou podnikající osobou na
základě smlouvy uzavřené s městem Chodov nebo právnickou osobou zřízenou nebo
založenou Městem Chodov.

Článek 16
Splatnost poplatku
1)

Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství
započato.

2)

Poplatek stanovený měsíční nebo roční paušální částkou je splatný do konce
následujícího měsíce po započetí užívání veřejného prostranství.

Oddíl IV.
Poplatek ze vstupného
Článek 17
Předmět poplatku, poplatník
1)

Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce,
snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

2)

Správu poplatku ze vstupného vykonává odbor školství, kultury a vnitřních věcí MěÚ
Chodov.

3)

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Článek 18
Ohlašovací povinnost
1)

Ohlašovací povinnost mají všichni pořadatelé akcí, tedy i akcí od poplatků
osvobozených zákonem nebo touto vyhláškou. Ohlašovací povinnost musí splnit
nejpozději jeden den před konáním akce.

2)

V ohlášení poplatník uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti,
nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
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3)

U trvalých a opakujících se akcí může poplatník splnit svoji ohlašovací povinnost
jednorázovým hromadným ohlášením, a to až na období jednoho roku. Toto hromadné
ohlášení je třeba učinit před zahájením první ohlašované akce.

4)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku každou změnu údajů, která má vliv na výši
poplatku nebo na osvobození, a to do 15 dnů od jejího vzniku.

5)

Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši
vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného
obsažena.

Článek 19
Sazby poplatku
1) Sazba poplatku z vybraného vstupného činí na:
a) kulturní akci
b) sportovní akci
c) prodejní a reklamní
2) Paušální sazba poplatku činí na:
a) kulturní akci:
- při kapacitě míst do 50 míst
- při kapacitě míst 51-100 míst
- při kapacitě míst 101 a více míst
b) sportovní akci
c) prodejní a reklamní akci

15 %
5%
20 %

300 Kč na akci
600 Kč na akci
900 Kč na akci
200 Kč na akci
500 Kč na akci

3) V případě, že se na jednu akci bude vztahovat více poplatkových sazeb, platí se poplatek
s nejvyšší sazbou.
Článek 20
Osvobození od poplatku
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely5)
b) sportovní akce pořádané chodovskými tělovýchovnými jednotami
c) kulturní a společenské akce pořádané městem Chodov, příspěvkovými organizacemi
nebo obchodními společnostmi, jejichž zřizovatelem je město Chodov
d) akce, které byly spolufinancovány z rozpočtu města Chodova
e) kulturní a společenské akce pořádané chodovskými zájmovými organizacemi, jejichž celý
výtěžek je určen na provoz těchto organizací
f) akce pro děti a mládež do 18 let (definovány zákazem prodeje alkoholu a ukončením
akce do 22. hodiny)
Článek 21
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne skončení akce.

5)

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
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Oddíl V.
Poplatek za povolení k vjezdu
města

s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí

Článek 22
Předmět poplatku, poplatník
1) Předmětem poplatku je povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst
města Chodova, do kterých je jinak vjezd zakázán dopravní značkou – pěší zóna
s dodatkovou tabulkou s možností povolení k vjezdu6) (dále jen „vybraná místa“).
2) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do míst uvedených v článku 22 této vyhlášky.
Článek 23
Ohlašovací povinnost
Ohlašovací povinnost poplatníka je splněna podáním žádosti o povolení k vjezdu do
vybraných míst.
Článek 24
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku za povolení k vjezdu činí:
a) za jednorázové povolení s vyznačením registrační značky motorového vozidla
na 1 den
20,- Kč
b) za vozidlo a týden
50,- Kč
c) za vozidlo a měsíc
150,- Kč
d) za vozidlo a rok
1 500,- Kč
2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne
poplatník k vjezdu využije.
Článek 25
Osvobození od poplatku
Od poplatku za povolení k vjezdu jsou osvobozeny:
a) osoby stanovené v § 10 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů,
b) právnické a fyzické osoby provozující zdravotnické a sociální služby, provádějící
úklidové práce a svoz odpadů, policie, hasiči, pohřební služba a spoje při výkonu
povolání,
c) osoby provádějící odstranění havárií inženýrských sítí,
d) město Chodov a jim zřízené příspěvkové organizace a obchodní společnosti.
Článek 26
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný současně s vydáním povolení.

6)

dopravní značkou IZ 6a v příloze č. 5 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
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Oddíl VI.
Poplatek z ubytovací kapacity
Článek 27
Předmět poplatku, poplatník
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování
za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.
Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla.
Článek 28
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného
ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným
způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající
v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
2. V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název obchodní firmy, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti,
včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od
poplatkové povinnosti.
3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.
4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dny, kdy nastala.
5. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční (ubytovací) knihu, do které
zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa
trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny
přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Článek 29
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6 Kč.
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Článek 30
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný čtvrtletně a to vždy nejpozději do 15. dne
ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

měsíce následujícího po

Článek 31
Osvobození a úlevy
1. Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a
žáků,
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou
užívána jako hotelová zařízení,
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
Oddíl VII.
Ustanovení společná a závěrečná
Článek 32
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Oddíl VIII.
Účinnost
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o
místních poplatcích, a obecně závazné vyhlášky č. 4/2010, č. 5/2011, č. 2/2012, č. 3/2013
a č. 6/2013, kterými se měnila vyhláška č. 3/2010.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2017.

Patrik Pizinger, v. r.
starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.3.2017
Sejmuto z úřední desky dne:

Mgr. Luděk Soukup, v. r.
místostarosta

