Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 1/2018, o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Klatov vydalo na svém zasedání dne 30. ledna 2018 podle ustanovení
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
Čl. 1
(1) Město Klatovy zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného,
e) poplatek z ubytovací kapacity,
(2) Výkon správy místních poplatků provádí Městský úřad v Klatovech. Při řízení ve věcech
poplatků se postupuje podle platných právních předpisů. 1
ČÁST DRUHÁ
HLAVA I
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Čl. 3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území České republiky. Poplatek platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu
nebo sídla.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, do 15 dnů
vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních
poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci
poplatku prokázat.
(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho
poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala.
(4) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku své
příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o
1

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/2009 Sb., daňový
řád

fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti
Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců nebo
ve kterém držitel začal držet psa staršího. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
(2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se
platí i za započatý kalendářní měsíc. Zjištěný přeplatek na poplatku za psa nižší než 100 Kč se vrátí
jen ve výjimečných případech tak, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti. Správce daně vrátí
daňovému subjektu vratitelný přeplatek na základě žádosti daňového subjektu o vrácení vratitelného
přeplatku, nebo pokud tak stanoví zákon.
Čl. 6
Sazba poplatku
Sazby jsou uvedeny v Kč za kalendářní rok
za prvního psa
a) poplatek za psa, jehož držitel má trvalý pobyt
(sídlo) v bytovém domě v Klatovech nebo
Lubech
b) poplatek za psa, jehož držitel má trvalý pobyt
(sídlo) v rodinném domku
c) poplatek za psa, jehož držitel je poživatelem
invalidního, starobního, vdoveckého nebo
vdovského důchodu, který je jediným
zdrojem jeho příjmů, nebo důchodu sirotčího
d) poplatek za psa, jehož držitel je poživatelem
více než 1 druhu důchodu
e) poplatek za psa, jehož držitel má trvalý pobyt
na nám. Míru 62, Klatovy
f) poplatek za psa, jehož držitel má trvalý pobyt
(sídlo) na území integrované obce vyjma Lub
g) poplatek za psa, jehož držitel má trvalý pobyt
(sídlo) v objektu určeném k podnikání
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Při souběhu více poplatků se vyměří poplatek pro poplatníka nejvýhodnější.
Čl. 7
Splatnost poplatku
Nečiní-li poplatek více než 500 Kč ročně je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Poplatek vyšší než 500 Kč ročně je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech
do 31.3. a 31.8. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti,
je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
Čl. 8
Osvobození
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu
ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených ad a),
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,

e) fyzická nebo právnická osoba, která drží psa sloužícího Policii ČR, Městské policii města Klatov

nebo Železniční policii, pokud má tento pes příslušné osvědčení,
osoba, která drží psa, který má osvědčení o zkoušce, osvobození se vztahuje vždy jen na psa
majícího osvědčení o zkoušce
g) fyzická či právnická osoba, která převzala psa z útulku provozovaného Technickými službami
města Klatov; osvobození od poplatku se vztahuje pouze na psa z tohoto útulku
Požadavek na osvobození od poplatku ze psa musí držitel uplatnit v rámci plnění své ohlašovací
povinnosti.
f)

Čl. 9
Úlevy
Nárok na úlevu na poplatku má držitel psa ve výši 300 Kč z roční sazby poplatku dle čl. 6 písm. a)
trvale po dobu držení za psa, který byl označen radiofrekvenčně (mikročipem).
HLAVA II
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Čl. 10
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a místech soustředěného
turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.
Čl. 11
Poplatník
Poplatek platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v čl. 10 pobývá za účelem
léčení nebo rekreace.
Čl. 12
Plátce
Poplatek ve stanovené výši vybírá pro město ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba,
která přechodné ubytování poskytla. Tato osoba je plátcem poplatku.
Čl. 13
Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, zahájení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci
povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.
Stejným způsobem a ve stejných lhůtách ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti
spočívající v poskytování přechodného ubytování.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno
nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo
právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na
nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování,
účel pobytu, 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.
Čl. 14
Sazba poplatku
Poplatek činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 10 Kč.

Čl. 15
Splatnost poplatku
Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do 10 dnů po uplynutí každého příslušného
pololetí kalendářního roku.
Čl. 16
Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu
ZTP/P 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.
HLAVA III
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 17
Předmět poplatku
(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, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a
užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a
televizní děl.
(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Čl. 18
Veřejné prostranství
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. Mapové znázornění veřejných prostranství na katastrálním území města
Klatov vč. jednotlivých částí města je obsaženo v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 19
Poplatník
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným
v čl. 17. V případě vzniku platební povinnosti v důsledku realizace stavebních prací je poplatníkem
stavebník (investor).
Čl. 20
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, užívání
veřejného prostranství, jeho předpokládaný rozsah a předpokládanou délku jeho trvání nejméně 15 dní
před jeho započetím.
(2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit tuto skutečnost správci
poplatku stejným způsobem jako v odst. 1 do 5 dnů od ukončení a nahlásit skutečný rozsah záboru
v m2.
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo
název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou
osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 21
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným
v čl. 17 až do dne, kdy toto užívání skončilo, a to za každý i započatý den užívání.
Čl. 22
Sazby poplatků
22.1 k provádění výkopových prací

10 Kč/m2/den

22.2 k umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb
22.2.1 - v zóně 1a) na území s vysokou atraktivitou
paušál 1750 Kč/m2/rok

22.3

5 Kč/m2/den

22.2.2 - v zóně 1b) na území s nižší atraktivitou

4 Kč/m2/den
paušál 1500Kč/m2/rok

22.2.3 - v zóně 2) na ostatním území města

2 Kč/m2/den
paušál 750 Kč/m2/rok

k umístění stavebního zařízení (zábor pozemku,
který slouží jako zařízení staveniště, manipulační
nebo skladovací prostor) a umístění skládek

22.4 k umístění reklamních zařízení přenosných,
s výjimkou poutačů typu „A“ umístěných
před vlastní provozovnou
(reklamní poutače, nabídky zboží, reklamní stojany)
22.5 k umístění reklamních zařízení pevně zabudovaných
22.6 k umístění reklamních zařízení
při jednorázové prezentační akci

3 Kč/m2/den
5 Kč/m2/den
100 Kč/m2/měsíc
1000 Kč/m2/rok

100 Kč/m2/den
paušál 1.500 Kč/m2/měsíc
15.000 Kč/m2/rok
50 Kč/m2/den

22.7 k umístění prodejních zařízení pro prodej
22.7.1 vlastních výrobků a výpěstků
ve dnech konání klatovské pouti

100 Kč/m2/den

22.7.2 vlastních výrobků a výpěstků
spojený s ukázkou řemeslné výroby
ve dnech konání klatovské pouti

50 Kč/m2/den

22.7.3 vlastních výrobků a výpěstků v jiných dnech
než jsou uvedeny ad 22.7.1.

20 Kč/m2/den

22.7.4 vánočního a velikonočního sortimentu

40 Kč/m2/den

22.7.5 skla, porcelánu, kusového textilu, spotřební
elektroniky včetně audiokazet a videokazet,

hodin, hodinek a výrobků z drahých kovů

100 Kč/m2/den
100 Kč/m2/den

22.7.6 ostatního sortimentu
22.8 k umístění prodejního zařízení pro poskytování služeb

10 Kč/m2/den

22.9 k umístění vyhrazeného trvalého parkovacího místa
v oblasti
5 Kč/m2/den
paušál 1500 Kč/m2/rok

22.9.1 náměstí Míru
22.9.2 ostatní území historického centra města
(uvnitř hradeb)
22.9.3 prostranství přilehlá k hradbám
(Rybníčky, Jiráskova, Dobrovského,
Komenského, Podbranská, Vídeňská)

4 Kč/m2/den
paušál 1200 Kč/m2/rok

3 Kč/m2/den
paušál 900 Kč/m2/rok
2 Kč/m2/den
paušál 600 Kč/m2/rok

22.9.4 ostatní území města
22.10 užívání prostranství pro kulturní a sportovní
akce nebo pro potřeby filmových a
televizních děl, k umístění zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí

1 Kč/m2/den

Pro účely výpočtu poplatku uvedeného ad 22.2 tohoto článku se rozumí:
zónou 1a): Náměstí Míru, náměstí Rybníčky, parkoviště Podbranská, ulice Pražská, Randova,
Denisova, Vančurova, Krameriova, Pavlíkova, Vídeňská, Balbínova, Kpt. Jaroše, Křížová, Čsl.
legií, Zlatnická, Václavská a Plánická ulice od náměstí Míru ke křižovatce s Jiráskovou ulicí
zónou 1 b): ulice Plzeňská od křižovatky s ulicí Pod Koníčky po křižovatku s ulicí Domažlickou,
Tyršova od křižovatky s Domažlickou po křižovatku s ulicí Vídeňskou, Puškinovou a ul. 5. května,
ulice Podbranská, Komenského, Jiráskova, Dobrovského a ulice Plánická od křižovatky s
ulicí Jiráskovou po křižovatku s ulicí K Vodojemu
zónou 2): ostatní území města
Čl. 23
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný
a) při užívání veřejného prostranství na dobu 10 dní a na dobu kratší než 10 dní nejpozději v den, kdy
bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
b) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný poslední den v příslušném
týdnu nebo měsíci,
c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 15. ledna příslušného kalendářního roku.
(2) Připadne-li poslední den lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je
posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Čl. 24
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozeno:
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
b) od poplatku podle bodu 22.1 je osvobozeno dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání pozemní
komunikace a veřejného prostranství vydávané v důsledku havárie (zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
c) užívání veřejného prostranství městem Klatovy, příspěvkovými organizacemi zřízenými městem
Klatovy, právnickými osobami založenými městem Klatovy nebo právnickými osobami, v nichž má
město Klatovy majetkovou účast při užívání veřejného prostranství ve prospěch města Klatovy
d) užívání veřejného prostranství při kulturních a sportovních akcích bez vstupného s výjimkou
reklamních a prodejních akcí
(2) Úleva ve výši 50% se poskytuje u poplatku podle bodu 22.5 při užívání veřejného prostranství
k umístění reklamních zařízení pevně zabudovaných v případech, kdy zároveň s reklamou uvedené
zařízení slouží i veřejně prospěšným účelům, např. hodiny, mapy apod.
(3) Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen správci poplatku ohlásit písemně, ústně do
protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která
je odeslána prostřednictvím datové schránky ve lhůtě uvedené v čl. 20 této vyhlášky.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik nároku na osvobození.
HLAVA IV
Poplatek ze vstupného
Čl. 25
Předmět poplatku
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce,
sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li ceně vstupného obsažena.
Čl. 26
Vstupné
Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
Čl. 27
Poplatník
Poplatek platí právnické a fyzické osoby, které akci pořádají.
Čl. 28
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku písemně, ústně
do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje
účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit
do jeho datové schránky, druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.
(2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště
nebo sídlo, rodné číslo, je-li přiděleno, nebo IČ. 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.
(3) Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen správci poplatku ohlásit celkovou výši vybraného
vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
(4) U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník
povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.
Čl. 29
Sazba poplatku
(1) Základní sazba poplatku
a) Koncerty (kromě koncertů vážné hudby) a výstavy

10 % z úhrnné částky vstupného

vybraného v rámci dané akce
b) Ostatní akce

15 % z úhrnné částky vstupného
vybraného v rámci dané akce

(2) Paušální částka – 15 % z předpokládaného celkového vstupného vybraného na akcích pořádaných
poplatníkem v daném kalendářním čtvrtletí. Předpokládanou celkovou výši vstupného je poplatník
povinen ohlásit správci poplatku nejpozději do 10 kalendářních dnů od začátku kalendářního čtvrtletí,
za který bude placeno. Tento způsob placení poplatku je možný pouze po dohodě s poplatníkem.
Čl. 30
Splatnost poplatku
Splatnost poplatku je
a) do 15 dnů ode dne pořádání akce,
b) při placení paušální částkou nejpozději do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, v němž byla
akce pořádána.
Čl. 31
Osvobození
(1) Od poplatku jsou osvobozeny:
a) sportovní akce pořádané místními sportovními TJ a kluby,
b) akce pořádané městem Klatovy, příspěvkovými organizacemi města Klatovy, Hifiklubem Klatovy,
Vlastivědným muzeum dr. Hostaše, Galerií Klatovy, Stálou divadelní scénou, ZUŠ, DDM a
klatovskými mateřskými, základními a středními školami,
c) akce, u nichž je alespoň 30 % výtěžku věnována na charitativní a veřejně prospěšné účely
d) akce pořádané dobrovolnými svazy, spolky a sdruženími (např. SDH, ČSCH, myslivecká sdružení)
e) koncerty vážné hudby.
(2) Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současně
s ohlašovací povinností dle čl. 28.
HLAVA V
Poplatek z ubytovací kapacity
Čl. 32
Předmět poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému
ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.
Čl. 33
Poplatník
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla.
Čl. 34
Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, zahájení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci
povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.
Ubytovatel obdobným způsobem a ve stejných lhůtách ohlásí správci poplatku ukončení činnosti
spočívající v poskytování přechodného ubytování
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno
nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, je-li přiděleno, nebo IČ. Jde-li o
fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt čl. 13 odst. 3) s výjimkou údaje o účelu pobytu.
Čl. 35
Sazba poplatku
Poplatek činí za každé využité lůžko a den 6 Kč.
Čl. 36
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 10 dnů po uplynutí každého příslušného pololetí kalendářního roku.
Čl. 37
Osvobození
(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,
d) ubytovací kapacita v zařízeních provozovaných městem Klatovy, příp. právnickými osobami
založenými Městem Klatovy.
(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku ohlásit
písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní
předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým
se lze přihlásit do jeho datové schránky, ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající
nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik nároku na
osvobození.
ČÁST TŘETÍ
Ustanovení společná
Čl. 38
Ohlašovací povinnosti a navýšení poplatku
(1) V ohlášení poplatník nebo plátce 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 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, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce.
(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen
tuto změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od
poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto
poplatku zaniká. Za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité
povahy.
(5) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří městský úřad
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem nebo platebním výměrem
k přímé úhradě.
(6) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků zvýší městský úřad
platebním výměrem:
- o 10% při úhradě do 10 dnů po splatnosti,
- o 15% při úhradě do 30 dnů po splatnosti,

- o 20% při úhradě více než 30 dnů po splatnosti.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Zvýšení je příslušenstvím poplatku.

ČÁST ČTVRTÁ
Ustanovení zrušovací
Čl. 39
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2014.
ČÁST PÁTÁ
Účinnost
Čl. 40
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2018.
Mapová příloha č. 1 - zákres veřejných prostranství pro účely této vyhlášky.
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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.02.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 02.03.2018

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

