
obec Viniěné Sumice
ZastupiteIstvo obce Viničné Šumice

obecně závazná vyh|áška obce Viničné Šumice ě.2I2o15,
o místních pop|atcích

Zastuoite|stvo obce Viničné Šumice se na svém zasedání dne 16. 12' 2015
usnesením Ó' 41912015 usnes|o vydat na zák|adé $ 

.l4 odst. 2 zákona č. 565/í 990 sb. '
o místních pop|atcích, ve znění pozdějších předpisů a v sou|adu s $ 10 písm' d) a $ 84 odst.
2 písm' h) zákona č. 128l2ooo Sb., o obcích (obecní zřízení)' ve znění pozdějších předpisů'
tuto obecně závaznou vyh|ášku (dá|e jen 'vyh|áška..):

CAST I.
zÁxlaoHí UsTANoVENí

ct. t
Úvodní ustanovení

(í ) obec Viničné Šumice zavádí touto vyh|áškou tyto místní pop|atky (dá|e jen ,,pop|atky..):
a) pop|atek ze psů,
b) pop|atek za užívání veřqného prostranství,
c) pop|atek za provoz systému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komuná|ních odpadů,

(2) Řízení o pop|atcích vykonává obecní úřad (dá|e jen ,,správce pop|atku..).1

cAsT il.
PoPLATEK zE PsŮ

ěl'z
Pop|atník a předmět pop|atku

(1) Pop|atek ze psů p|atí drŽite| psa. DÉite|em je Íyzická nebo právnická osoba, která má
trva|ý pobý nebo síd|o na území obce Viničné Šumice 2

(2) Pop|atek ze psů se p|atí ze psů stanších 3 měsíců.3

' s 14 odst. 3 zákona č. 565í990 sb.' o místních pop|atcích' Ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zákon
o místních pop|atcích..)
1 S z oost. 1zákonao místnÍch pop|atcích
. 
s 2 odst' 2 zákona o míďních pop|atcích



čl. s
Vznik a zánik pop|atkové povinnosti

(1) Pop|atková povinnost vzniká drŽite|i psa v den, kdy pes dovrši| stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy se sta| držitelem psa staršího tří měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratšÍ než jeden rok se p|atí pop|atek v poměrné rnýši,
která odpovídá poětu i započatých ka|endářních měsíců. Při změně místa trva|ého
pobýu nebo síd|a p|atí držite| psa pop|atek od poěátku ka|endářního měsíce
nás|edujícího po měsíci, ve kterém změna nasta|a' nově přís|ušné obci.a

(3) Pop|atková povinnost zaniká dnem, kdy přesiala b'fi. Íyzická nebo právnická osoba
dÉite|em psa (např. úhynem psa' jeho ztrátou, darováním nebo prodejem)' přičemŽ se
poplatek p|aÍí i za zapoé,atý ka|endářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nasta|a.

čt. l
oh|ašovací povinnost

(1) DrŽíte| psa je povinen oh|ásit správci pop|atku vznik své pop|atkové povinnosti do
15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své
popIatkové povinnosti.

(2) Povinnost oh|ásit dÉení psa má i osoba, která je od pop|atku osvobozena.

(3) Při p|nění oh|ašovací povinnosti je držite| psa povinen souěasně sdě|it správci pop|atku
některé da|ší údaje stanovené v č|. 20 této vyh|ášky.

čl. s
Sazba poplatku

Sazba pop|atku za ka|endářní rok činí:
a) za kaŽdého psa í50 Kč'

ct.  6
Splatnost poplatku

(í) Pop|atek je sp|atný nejpozdějí do 3,l. května přís|ušného ka|endářního roku.

(2) Vznikne-|i pop|atková povinnost po datu sp|atnosti uvedeném v odstavci í, je pop|atek
sp|atný nejpozději do 15' dne měsíce, kteý nás|eduje po měsíci, ve kterém pop|atková
povÍnnost vznik|a ( nejpozději do konce přísIušného ka|endářního roku).

ct.t
osvobození a úlevy

od pop|atku ze psů je osvobozen drŽíte| psa' kteým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba
s těŽkým zdravotním postiŽením, která je drŽite|em průkazu ZTPIP pod|e zv|áštního právního

o 
5 2 odst. 3 a 4 zákona o místních pop|atcích



(1)

(2)

předpisu, osoba provádějící \^ýcvik pSů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující
útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povínnost
držení a používání psa zv|áštní právní předpiss.

cAsT ril.
PoPLATEK zA UŽiv 

^Ni 
VEŘEJ N ÉHo PRoSTRANSTVí

ct. 8
Předmět pop|atku' pop|atník

Pop|atek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zv|áštní uŽívání veřejného
prostranství, kteým se rozumí provádění výkopoých prací, umístění dočasných
staveb a zařízení sloužících pro poskýování prodeje a s|užeb, pro umístění stavebních
nebo rek|amních zařízení, zařízení cirkusů, |unaparků a jiných obdobných atrakcí,
umístění sk|ádek, vyhrazení trva|ého parkovacího místa a uŽívání tohoto prostranství
pro ku|turní, sportovní a rek|amní akce nebo potřeby tvorby fi|moých a te|evizních
dě|.6

Pop|atek za užívání veřejného prostranství p|atí fyzické i práVnické osoby, které uŽívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 '7

Čl. s
Veřejné prostranství

Poplatek pod|e této vyh|ášky se p|atí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena
parce|ními čís|y a graÍicky vyznačena na mapě v pří|oze č. í . Tato pří|oha tvoří nedí|nou
součást této vyh|ášky.

čl. lo
Vznik a zánik pop|atkové povinnosti

Pop|atek se p|atí od prvého dne, kdy zača|o uŽíVání Veřejného prostranství, aŽ do dne, kdy
toto uŽívání fakticky skončilo.

ět '  t t
oh|ašovací povinnost

(1) Pop|atník je povinen oh|ásit správci pop|atku nejpozději 15 dní před zahájením užívání
veřejného prostranství předpok|ádanou dobu, místo, způsob a ýměru uŽívání
veřejného prostranství. V případě uŽívání veřejného prostranství po dobu kratší neŽ
5 dní je povinen sp|nit oh|ašovací povinnost nejpozději v den zahájení uŽívání

I s 2 odst. z'át.ona o místních pop|atcích
: 5 4 odst. 1zákona o místních pop|atcích
, 
s 4 odst. 2 zákona o místních pop|atcích



Veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, nedě|i nebo státem
uznaný svátek, je pop|atník povinen sp|nit oh|ašovací povinnost nejb|íŽe nás|edující
pracovníden.

(2) Pop|atník je dá|e povinen ohlásit spráVci pop|atku některé da|ší údaje stanovené
v č|. 20 této vyh|ášky.

(3) Po ukoněení uŽívání veřejného prostranství je pop|atník povinen oh|ásit skutečný stav
údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do ,l5 dnů.

cl.'lz
Sazba poplatku

Sazba pop|atku činí za každý i započaÍý m2 a každý i zapoěaý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení s|oužících pro poskýování s|uŽeb 5 Kč

b) za umístění dočasných staveb s|ouŽících pro poskýování prodeje 5 Kč

c) za umístění rek|amního zařízení 5 Kč

d) za umísÍéní zařízení |unaparků a jiných obdobných atrakcí 5 Kč

e) za užívání veŤqného prostranství pro rek|amní akce 5 Kč

čt. rs
Splatnost poplatku

(1 ) Pop|atek ve ýši stanovené podle čl. 12 je sp|atný:

a) při uŽívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnŮ nebo de|ší nejpozději vden
ukončení uŽívání veřejného prostranství.

(2) Připadne-|i |hůta sp|atnosti na sobotu, nedě|i nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve
kterém je pop|atník povinen svoji povinnost spInit' nejb|íŽe nás|edující pracovníden.

čt. t+
osvobození a úlevy

Pop|atek se nepIatí:

z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž V'ýtěŽek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné úče|y8.

. 
s 4 odst. í pos|ední Věta zákona o místních pop|atcích



čÁsr Iv.
PoPLATEK zA PRoVoz sYsrÉnnu sunonalŽĎovÁní, sgĚRU,

p Ře pRew, tŘíoĚt'tí, vyuŽívÁttí R oosrRnŇovÁt't í
rou u t,tÁlt.tícn oopnoŮ

čl. ts
PopIatník

(1) Pop|atek za p|ovoz systému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komuná|ních odpadů pIatí":

a) fyzická osoba,
'1 . která má v obci trva|ý pobý'

2' které byl pod|e zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
repub|iky povo|en trva|ý pobý nebo přechodný pobý na dobu de|ší neŽ
90 dnů'

3. která podle zákona upravujícího pobý cizinců na území České repub|iky
pobývá na území České repub|iky přechodně po dobu de|ší 3 měsíců'

4. které by|a udě|ena mezinárodní ochrana pod|e zákona upravujícího azy|
nebo dočasná ochrana pod|e zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,

b) fyzická osoba, která má Ve V|astnictví stavbu určenou k individuá|ní rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kteých není h|ášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
Ve \^ýši odpovídající pop|atku za jednu fyzickou osobu; má-|i ke stavbě určené
k individuá|ní rekreaci, býu nebo rodinnému domu v|astnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek spo|ečně a nerozdí|ně.

(2\ Za ýzické osoby tvořící domácnost může pop|atek p|atit jedna osoba. Za fyzické osoby
Žijící v rodinném nebo bytovém domě můŽe pop|atek p|atit vlastník nebo správce.
osoby, které p|atí poplatek za více Íyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které pop|atek
oIatí9".

ct.16
ohlašovací povinnost

(1) Pop|atník je povinen oh|ásit správci pop|atku vznik své pop|atkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost p|atit tento pop|atek vznik|a, případně
do|oŽit existenci skuteěností zak|ádaiících nárok na osvobození nebo ú|evu od
poplatku.

(2) Pop|atník d|e č|' í5 odst. 1 této vyh|ášky je povinen oh|ásit správci pop|atku jméno'
popřípadě jména, a příjmení, m ísto pobýu, popřípadě da|ší adresy pro doručování.

: s 10b odst. 'l zákona o místních pop|atcích
"u s 10b odst. 2 zákona o místních pop|atcích



(3) Pop|atník d|e č|. í5 odst. 1 písm' b) vyh|ášky je povinen oh|ásit také evidenční nebo
popisné čís|o stavby určené k individuá|ní rekreaci nebo rodinného domu; není-|i
stavba nebo dům oznaěen evidenčním nebo popisným čís|em, uvede pop|atník
parce|ní čís|o pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je pop|atník
povinen oh|ásit orientační nebo popisné ěís|o stavby, ve které se byt nachází, a čís|o
býu' popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byý očís|ovány. Není.|i stavba,
ve které se bý nachází, označena orientačním nebo popisným čís|em, uvede poplatník
parce|ní čís|o pozemku, na kterém je umístěna stavba S bytem'

Stejným způsobem a ve stejné |hůtě jsou poplatníci povinni oh|ásit správci pop|atku
zánik své poplatkové povinnosti v důs|edku změny pobýu nebo v důs|edku změny
v|astnictví ke stavbě určené k individuá|ní rekreaci, býu nebo rodinnému domu.

(5) Pop|atník, kteý nemá síd|o nebo byd|iště na území č|enského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.10

(6) Dojde-|i ke změně údajů uvedených v oh|ášení, je pop|atník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nasta|a.lr

cl. 17
Sazba poplatku

(1) Sazba pop|atku činí 500 Kč aje tvořena:
a) z částky 82 Kč za ka|endářní rok, která je pouŽita na tříděný odpad a
b) z částky 4.t8 Kč za ka|endářní rok. Tato částka je stanovena na zák|adě

skutečných nák|adů obce předchozího ka|endářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za popIatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné nák|ady za rok 20.|4 na sběr a svoz netříděného komuná|ního odpadu činily:
576 060 Kě a byly rozúčtovány takto:

Nák|ady 576 060 Kč dě|eno 1377 (1327 osob s pobytem na území obce + 50 staveb
určených k individuá|ní rekreaci, býů a rodinných domů, ve kteých není h|ášena
k pobýu žádná ýzická osoba) = 418 Kč' z této částky je stanovena sazba pop|atku d|e
č|. í7 odst. 1 písm. b) vyh|ášky ve \^ýši 418 Kč.

(3) V případě změny mÍsta pobýu fyzické osoby, změny v|astnictví stavby určené
k individuá|ní rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění pod|e
č|. 19 odst. '| v průběhu ka|endářního roku se pop|atek p|atí v poměrné Wši, která
odpovídá počtu ka|endářních měsíců pobytu, V|astnictví nebo umístění v přís|ušném
ka|endářním roce. Dojde-|i ke změně v průběhu ka|endářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav k pos|ednímu dni tohoto měsíce.12

(4)

]: s 14a odst.2 zákona o místních pop|atcích
]] S 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
'. s 10b odst. 6 zákona o místních pop|atcích



c|. í8
Splatnost poplatku

(í) Pop|atek je sp|atný jednorázově a to nejpozději do 3.l. května přís|ušného ka|endářního
roKu.

(2) Vznikne-|i pop|atková povinnost po datu sp|atnosti uvedeném vodst' í, je pop|atek
sp|atný nejpozději do ,|5' dne měsíce, kteý nás|eduje po měsíci, ve kterém pop|atková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce přís|ušného ka|endářního roku.

ct. tg
osvobození a ú|evy

(1) od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 |et věku, ško|ského zařízeni pro
výkon ústavní nebo ochranné ýchovy nebo ško|ského zařízení pro preventivně
ýchovnou péči na zák|adě rozhodnutí soudu nebo smIouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyŽadující okamŽitou pomoc na zák|adě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nez|eti|ého,

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiŽením
na zák|adě rozhodnutí soudu nebo sm|ouvy o poskytnutí sociá|nís|uŽby, nebo

d) umístěna V domově pro osoby se zdravotním postiŽením, domově pro seniory,
domově se zv|áštním reŽimem nebo chráněném bvdlení.

(2) od pop|atku se dá|e osvobozují:
a) děti ve věku do pěti |et. Rozhodným dnem pro zařazení do věkové kategorie je

1. |eden ka|endářního roku, na kteý se pop|atek p|atí.
b) pop|atníci uvedení Vč|. í5 odst. 1 písm. a)' kteří prokazate|ně ce|oročně pracují,

Žijí nebo studují mimo území ČR
c) pop|atníci uvedení vč|. í5 odst. 1 písm. a)' kteří se ce|oročně zdržují na jiném

místě v rámci ČR z důvodu studia nebo výkonu zaměstnání nebo z důvodu
umístění v nápravném zařízení.

d) pop|atník' kteý má V obci Ve v|astnictví Více staveb určených pro individuá|ní
rekreaci nebo da|ší rodinný dům, ve kteých není h|ášena k pobytu Žádná
fyzická osoba, p|atí pop|atek pouze za jednu takovou stavbu.

e) fyzická osoba, která v|astní v |oka|itě nad Vinohrady, Loutořeč a pod Hřištěm
stavbu urěenou k individuá|ní rekreaci, kde vzhledem k nedostupnosti místa obec
v rámci zavedeného systému nak|ádání s komunálním odpadem nezajišťuje jeho
svoz

f) osoby s trva|ým pobýem v síd|e oh|ašovny oÚ Viničné Šumice

(3) Ú|eva se poskytuje
a) pop|atníku d|e č|' 15 odst.1 písm' a) staršímu 70ti |et' kteý žije osamě|e

v rodinném domě, ve \^ýši 100 Kč. Rozhodným dnem pro zařazení do věkové
kategoríe je '|. |eden ka|endářního roku, na kteý se pop|atek platí.



(1)

č AST V.

USTANOVENI SPOLECNA A ZAVERECNA

Čt. zo
Spo|ečná ustanoveni k ohlašovací povinnosti

V ohlášení popIatník nebo p|átce uvede13

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, by|.|i přidě|en' místo pobytu nebo síd|o, místo podnikání, popřípadě
další adresy pro doručování; právnická osoba uvede téŽ osoby, které jsou jejím
jménem opráVněny jednat v popIatkoých věcech,

b) čís|a všech svých účtů u poskytovate|ů p|atebních s|uŽeb, včetně poskýovate|ů
těchto s|uŽeb v zahraniěí, uŽívaných v souvis|osti s podnikate|skou činností,
v případě, Že předmět poplatku souvisí s podnikate|skou činností pop|atníka nebo
p|átce'

c) da|ší údaje a skuteěnosti rozhodné pro stanovení uýše pop|atkové povinnosti,
včetně skutečností zak|ádajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od
popIatkové povinnosti.

Pop|atník nebo p|átce, kteý nemá síd|o nebo byd|iště na území č|enského státu
Evropské unie, jiného sm|uvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných V odstavci 2 adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.1a

Dojde-|i ke změně údajů či skutečností uvedených v oh|ášení, je pop|atník nebo p|átce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastata.1s

cl. zl
Navýšení pop|atku

(1) Nebudou.|i pop|atky zap|aceny pop|ainíkem včas nebo ve správné ýši, vyměří mu
obecní úřad pop|atek p|atebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem..6

(2) Včas nezap|acené nebo neodvedené pop|atky nebo část těchto pop|atků může obecní
úřad zýšit aŽ na trojnásobek; toto zýšení je přís|ušenstvím pop|atku.17

čl'zz
od pověd nost za zap|aceni pop|atku

(1) Vznikne-|i nedop|atek na pop|atku pop|atníkovi, kteý je ke dni splatnosti nez|eti|ý
a nenaby| p|né svépráVnosti nebo kteý je ke dni sp|atnosti omezen Ve svéprávnosti

(2)

(3)

]: s 14a odst. 1 zákona o místních pop|atcích
'] s 14a odst. 2 zákona o místních pop|atcích
15 

! 14a odst. 3 zákona o místních poptatcicn
'. s '1 1 odst. 1 zákona o místních pop|atcích
., 

s 11 odst. 3 zákona o místních pop|atcích



a by| mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění' přechází pop|atková povinnost
tohoto pop|atníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako pop|atník.18

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad pop|atek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi pop|atn íka'19

(3) JeJi zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni p|nit pop|atkovou
povinnost spo|ečně a nerozdílně.20

ct.zs
Přechodná a zrušovaci ustanovení

(1) Na právní vztahy vznik|é přede dnem nabýí účinnosti této vyh|ášky se Váahuj.
ustanovení dosavadních obecně závazných vyh|ášek.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyh|áška č. u2012 o místních pop|atcích
ze dne 12. 12. 2012' obecně závazná vyh|áška č. 112013 ze dne 4. 12. 2013
o místních pop|atcích.

cl. zl
Účinnost

Tato obecně závazná vyh|áška nabývá účinnosti dnem í. 1. 2016-

Ing. Pave| Má|ek
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: .| 6. ,|2. 2o,|5

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejněno způsobem umoŽňující dá|kový přístup dne: 16. 12' 20,|5

Josef DrápaI
starosta

lE 
5 ,l2 odst. 1 ákona o míshích pop|atcích

19 
5 12 odď. 2 ákona o místních pop|atcích

20 
5 12 odst.3 zákona o místních pop|atcích
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Příloha ě' 1
k obocně ávaznó vyhlášce obce vln|čné Šumice č. 2/20í5'
o mlstních poplatcích

Vyvěšeno na úřední desce dne: í6' í2. 2o15
sejmuto z úřední desky dne:
zveřejněno způsobem umoŽňující dá|ko\.ý přístup dné: 16.12.2o15


