MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA
č. 1/2004.
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
v územním obvodu obce města Nové Město pod Smrkem
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na základě ustanovení § 10 písm. d), § 84
odst. 2 písm. i) 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, na svém 9. veřejném zasedání, konaném dne
2. června 2004, usneslo vydat tuto

obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
v územním obvodu obce města Nové Město pod Smrkem.

Článek 1
Předmět poplatku
Tato vyhláška stanoví poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt fyzické osoby,
která přechodně a za úplatu pobývá v lázeňských místech a v místech soustředěného
turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod
svého pobytu.

Článek 2
Základní pojmy
Ubytovatel

je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Plátcem poplatku

je ubytovatel, který za poplatek ručí a vybírá poplatek ve stanovené výši
pro obec.

Sazba poplatku

je místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt za osobu a za každý
i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Článek 3
Správce poplatku
je Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem.

Článek 4
Plátcem poplatku
Plátcem poplatku je ubytovatel, fyzická nebo právnická osoba, která ubytování poskytla
a která stanovený poplatek pro obec vybírá a za poplatek ručí. Ubytovatel odvádí poplatek na
základě ustanovení § 3 odst.4 zák.č.565/1990 Sb. ve znění zák.č.229/2003 Sb. o místních
poplatcích.
Poplatek dle § 3 odst.1 zák.č.565/1990 Sb. ve znění zák.č.229/2003 Sb. o místních poplatcích
za lázeňský nebo rekreační pobyt, platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají
v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo
rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

Článek 5
Sazba poplatku
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 5 Kč za osobu a den i za každý započatý den
pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Článek 6
Osvobození od poplatku
Dle ustanovení §3 odst.2 písm.a), b) zák.č.565/1990 Sb. ve znění zák.č. 229/2003 Sb.
o místních poplatcích ustanovení poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné, osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
a jejich průvodci
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby na které náležejí přídavky na děti
(výchovné), anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní
službu.

Článek 7
Oznamovací povinnost
1) Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne
právní moci povolení k této činnosti. V ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického
zahájení této činnosti.
2) Ubytovatel při plnění oznamovací povinnosti je povinen sdělit správci poplatku
Městskému úřadu v Novém Městě pod Smrkem: příjmení a jméno fyzické osoby, název
právnické osoby, bydliště, nebo sídlo právnické osoby, RČ, IČO. Jde-li o osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též účet u peněžního ústavu, kde má soustředěny
finanční prostředky z podnikání.
3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, účel pobytu,jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého
pobytu v zahraničí a číslo OP nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování
poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Musí být
uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu uchovává ubytovatel po dobu
6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí
zvláštním právním předpisem.

Článek 8
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí. Poplatek se platí bez vyměření
a bez vyzvání na základě předložené evidenční knihy. Poplatek se platí v pokladně Městského
úřadu v Novém Městě pod Smrkem nebo na účet města: 19-7000025461/0100, VS 1342.

Článek 9
Ustanovení společná
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny včas) nebo ve správné výši, vyměří obec
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky, nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek.
2) Pokud ubytovatel nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou obecně závaznou
vyhláškou obce, 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
a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
3) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost určenou touto obecně závaznou
vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu
ustanovení § 37a §37a zák.č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.

Článek 10.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. července 2004.
V Novém Městě pod Smrkem dne 2. června 2004

Kozák Miroslav
zástupce starosty

Vyvěšeno dne : 14.06.2004
Sejmuto dne : 12.07.2004

Maděra Jaroslav
starosta

