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Obecně závazná vyhláška obce Boleradice  
č. 4/2005, 

o místních poplatcích 
na území obce Boleradice 

 
 

Zastupitelstvo obce Boleradice se na svém zasedání dne 19. května 2005 usneslo vydat na 
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
 

ODDÍL I. 
Základní ustanovení 

 
Článek 1 

     Obec Boleradice zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):  
a) poplatek ze psů 
b) poplatek za užívání veřejného prostranství 
c) poplatek ze vstupného  
d) poplatek z ubytovací kapacity 
e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 
f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů 
 
 

Článek 2 
Správu poplatků uvedených v článku 1 této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad  
(dále jen „správce poplatků“). Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona  
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zákon  
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jinak. 
 
 
 

ODDÍL II. 
Poplatek ze psů 

 
Článek 3 

Poplatek ze psů starších 3 měsíců platí jejich držitelé, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo 
v obci Boleradice.  
 

 
Článek 4 

Roční sazba poplatku: viz. příloha. 
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Článek 5 
1. Poplatek se neplatí ze psů: 
- jejichž držiteli jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP – P (zvláště 

těžce postižený s průvodcem, služebních psů PČR, Městské policie a záchranářů) 
2. Požadavek na osvobození od poplatku ze psů je držitel povinen prokázat ve lhůtě 

 do 30.6. každého roku 
3. Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.  
 
 

Článek 6 
     Poplatník je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15 dnů ode dne vzniku 
poplatkové povinnosti. 
 

 
 

Článek 7 
1. Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření předem do 30. 6. každého 

roku.  
2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psa od prvního dne 

měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, za jednotlivé měsíce  
do kalendářního roku se zaplatí 1/12 stanovené sazby.  

3. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrátí na žádost poplatníka, činí-li více než 50,-Kč.  
 
 

ODDÍL III. 
Poplatek za užívání veřejného prostranství  

 
Článek 8 

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb 
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních  
nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 
umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání prostranství  
pro kulturní, sportovní a reklamní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.  

2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému bez omezení , tedy sloužící obecnému užívání,  
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejným prostranství pro účely 
poplatku za užívání veřejného prostranství jsou následující pozemky nacházející se  
v k.ú. Boleradice: p.č. 55, p.č. 4045/1, p.č. 4045/3, p.č. 4045/4, p.č. 4045/7, p.č. 4045/8, 
p.č. 4045/23, p.č. 4045/32, p.č. 4045/33, p.č. 4046/3, p.č. 4046/31, p.č. 4047/1.  

3. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické osoby nebo právnické osoby, 
které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1 tohoto článku. Užívá-li 
tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů společně odpovídají za zaplacení 
celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku 
kterémukoliv z nich.  

 
 

Článek 9 
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství do dne,  
kdy užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno 
do původního stavu (odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku 
apod.).  
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Článek 10 
Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství činí:  
 
- za užívání veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících   
   k poskytování prodeje a služeb   Kč 100,-/m2/den 
- za užívání veřejného prostranství k umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných  
   atrakcí      Kč 100,-/m2/den 
- za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 
        Kč   10,-/m2/den 
 
Ostatní sazby poplatků jsou uvedeny v příloze. 

 
Od poplatku za používání veřejného prostranství jsou osvobozeni:  
a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají povolenou akci bez vstupného, 

 nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely 
b) invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství 
c) soukromí stavebníci po dobu tří let od nabytí platnosti Stavebního povolení,  

pokud o to obec požádají.  
 
 

Článek 11 
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství 

nejpozději v  den vzniku poplatkové povinnosti.  
2. Poplatník je povinen sdělit jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště  

nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny 
peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.  

 
 

Článek 12 
1. Při placení v hotovosti je poplatek splatný v den započetí užívání veřejného prostranství. 

U jednorázového užití veřejného prostranství je poplatek splatný předem před počátkem 
užívání, nejpozději na místě.  

2. V ostatních případech je splatný do 15- ti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti  
na účet správce poplatku.  

 
 

ODDÍL IV. 
Poplatek ze vstupného  

 
Článek 13 

1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní  
nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.  

2. Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají. 
 
 

Článek 14 
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní 
a veřejně prospěšné účely a akce pořádané místními spolky a organizacemi 
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Článek 15 
Sazba poplatku ze vstupného je upravena v příloze k vyhlášce.  
 
 

Článek 16 
Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku údaje 
potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno (název) pořadatele, 
datum, hodinu a místo konání akce, účel použití výtěžku. Na výzvu správce poplatku 
poplatník dále uvede bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou 
osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též číslo účtu u peněžního ústavu, na nichž 
jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.  
 Pořadatelé kulturních a společenských akcí spojených s hudební produkcí jsou povinni 
ohlásit akce na příslušných formulářích organizaci, která se zabývá ochranou autorských práv.  
 
 

Článek 17 
 Poplatek je splatný do 15-ti dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.  
 
 

ODDÍL V. 
Poplatek z ubytovací kapacity 

 
Článek 18 

1. Poplatek z ubytovací kapacity se platí z lůžek v zařízeních určených k přechodnému 
ubytování za úplatu.  

2. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné 
ubytování poskytla. 

 
 

Článek 19 
     Sazba poplatku činí Kč 1,- za každé využité lůžko a den celoročně. Správce poplatku může 
stanovit poplatek po dohodě s poplatníkem roční paušální částkou. 
 
 

Článek 20 
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:  
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování 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 
 
 

Článek 21 
1. Poplatník je povinen se zaregistrovat u správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, 

kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. Rovněž je 
povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho 
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.  

2. Poplatník je povinen při registraci oznámit jméno, příjmení nebo název právnické osoby, 
bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
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podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny 
peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.  

 
 

 
Článek 22 

     Poplatník je povinen vést evidenční knihu, kde budou uvedeny tyto údaje:  
- doba ubytování 
- jméno a příjmení ubytovaného 
- adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí ubytovaného 
- číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu  
 
Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být 
uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 
let od provedení posledního zápisu. 

 
 

Článek 23 
     Poplatek je splatný jednorázově, a to do 10. prosince každého roku. 
 
 

ODDÍL VI. 
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 

 
Článek 24 

Předmět článku 
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj ve smyslu zák. č. 202/1990 Sb.,  
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 

Článek 25 
Poplatník 

Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje.  
 
 

Článek 26 
Ohlašovací povinnost 

1. Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 10 kalendářních dnů oznámit správci poplatku 
uvedení výherního hracího přístroje do provozu.  

2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název 
právnické osoby, sídlo, IČO. Současně uvede všechna čísla účtů u peněžních ústavů, 
na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.  

3. Poplatník je povinen do lhůty 5 kalendářních dnů oznámit správci poplatků ukončení 
provozování výherního hracího přístroje.  

 
 

Článek 27 
Sazba poplatku 

1. Sazba poplatku je stanovena v příloze. 
2. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší tři měsíce, stanovuje 

se poplatek v poměrné výši dle odst. 1 tohoto článku k počtu dní, kdy bude výherní hrací 
přístroj v provozu.  
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3. Při jednorázové úhradě se poplatek stanoví součtem sazeb dle odst. 1 popř. odst. 2  
za jednotlivá období po která bude výherní hrací přístroj provozován.  

 
 

Článek 28 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, t.j. ode dne zahájení 
provozu výherního hracího přístroje.  

2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu.  
 
 

Článek 29 
Splatnost poplatku 

1. Poplatek je splatný:  
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu nejvýše tří měsíců 

v kalendářním roce, do 10 kalendářních dnů po zahájení provozu výherního hracího 
přístroje 

b) při povolení provozu výherního hracího přístroje na dobu nejvýše šesti měsíců 
v kalendářním roce do 15 dne po zahájení provozu výherního hracího přístroje 

c) při povolení provozu výherního hracího přístroje nejdéle na kalendářní rok ve dvou 
splátkách, přičemž první splátka bude splatná do 10. dne po zahájení provozu, další 
splátka do 10. dne po uplynutí šesti měsíců provozu výherního hracího přístroje.  

2. Při povolení provozu výherního hracího přístroje na dobu delší než tří měsíců, může být 
poplatek zaplacen poplatníkem jednorázově do 5 dnů po zahájení provozu výherního 
hracího přístroje.  

3. Poplatek se platí bez vyzvání na účet obce.  
 
 

ODDÍL VII. 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů  
 

Článek 30 
   Řeší samostatná obecně závazná vyhláška. 
 
 

ODDÍL VIII. 
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

 
Článek 31 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti u poplatků uvedených v článku 1 vyhlášky je poplatník 
povinen ohlásit a poplatky uhradit obci do 30.6. kalendářního roku, pokud zvláštní zákon 
nebo tato vyhláška nestanoví jinak.  
U poplatků ze psů nahrazuje toto hlášení přiznání k poplatku.  
 
 

Článek 32 
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatků 

poplatek platební výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část 
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují  
na celé koruny nahoru.  
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2. Správce poplatků může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatky 
nebo jejich příslušenství zcela nebo částečně prominout.  

 
 

Článek 33 
1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze 

dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku,  
ve kterém poplatková povinnost vznikla.  

2. Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku učiněn úkon směřující 
k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl 
poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn.  

3. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku,  
ve kterém poplatková povinnost vznikla.  

 
 

Článek 34 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/03, o místních poplatcích na území obce Boleradice.  
 
 

Článek 35 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15- tým dnem následujícím po dni vyhlášení zveřejněním  
na úřední desce Obecního úřadu v Boleradicích.  
 
 
 
 
 
 
...............................................................   ........................................................ 
                 Jaroslav Procházka     Ing. Jiří Zajíc 
                     místostarosta                                                                     starosta 
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