O B E C Bořetín
Obecně závazná vyhláška č.3/12/2016
„O místním poplatku za rekreační pobyt“
Zastupitelstvo obce Bořetín se na svém zasedání dne 8.12.2016 usneslo vydat na základě
Sbírky zákonů ČR přepisu č. 565/1990 Sb. Zákona České národní rady o místních poplatcích
ze dne 13.12.1990, částky 92/1990, účinnosti od 1.1.1991, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhlášku“).

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Obec Bořetín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za rekreační pobyt ( dále jen
„poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad ( dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
1. Poplatek za rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají
v místech za účelem rekreace.
2. Poplatek za rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel,
kterým je fyzická nebo právnická osoba, která ubytování pro rekreaci poskytla: tato
osoba je plátcem poplatku.
3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční 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. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Evidenční knihu ubytovatel uchová po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem,
4a).
Čl. 3
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku za rekreační pobyt činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den
pobytu, není-li tento dnem příchodu.
Čl. 4
Poplatku za rekreační pobyt nepodléhají
1. Osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou
držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu 1as) a jejich průvodci.

2. Osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti
(výchovné).
Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný vždy k 05.03; 05.05; 05.07; 05.09; 05.11; 05.01 příslušného kalendářního
roku.
Čl. 6
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky poplatníkem zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek: toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl.7
Přechodné a zrušovací ustanovení
1. Zrušuje se závazná vyhláška č.1/2015 o místním poplatku za rekreační pobyt ze dne
23.10.2014
2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.
Účinnost
Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 31.12.2016

Pavel Lukš, v.r.

Prom.energ.Stanislav Koukal, MBA, dr.h.c., v.r.
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místostarosta obce

Vyvěšeno na úředních deskách dne 10.12.2016

Sejmuto z úředních desek dne 30.12.2016

starosta obce

