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Obecně závazná vyhláška obce Moravany č.1/2006, o místních poplatcích 
 

Zastupitelstvo obce Moravany vydává dne ____ na základě ustanovení § 14 odst.2 zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 

písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 

ČÁST PRVNÍ 
Základní ustanovení 

 

Článek 1 

 

(1) Obec Moravany zavádí a vybírá tyto místní poplatky: 

a) poplatek ze psů 

b) poplatek ze vstupného 

c) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj  

d) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 

 

(2) Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Moravanech. Na řízení o poplatcích se 

vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li 

zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak. 

 

ČÁST DRUHÁ 
Hlava I 

Poplatek ze psů 

 

Článek 2 

Předmět poplatku 

 

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců 

 

Článek 3 

Poplatník 

 

Poplatek ze psů platí držitelé psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu této obce. 

 

Článek 4 

Ohlašovací povinnost 

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik 

své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení psa staršího. 

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové 

povinnosti. 

 

(2) Stejnou povinnost ohlásit držení psa jako poplatník podle odst. (1) má i osoba, která je od 

placení poplatku, podle zákona o místních poplatcích nebo podle této obecně závazné vyhlášky, 

osvobozena. Důvod osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat. 

 

(3) Poplatník má rovněž povinnost ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši 

jeho poplatkové povinnosti nebo vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato 

skutečnost nastala. 
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(4) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, 

jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, datum narození nebo IČO. 

 

Článek 5 

Identifikace psů 

 

Správce poplatku vydá držiteli psa známku pro psa, s vyznačením názvu obce a evidenčního čísla 

psa. Známka je nepřenosná na jiného psa.  

 

Článek 6 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 

(1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém dovršil pes stáří 3 měsíců. 

Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.  

 

(2) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve 

kterém došlo ke skutečnosti zakládající zánik poplatkové povinnosti.  

 

Článek 7 

Sazby poplatku 

 

Poplatek činí za kalendářní rok: 

 

(1) za psa  a) chovaného v rodinném domku 60,- Kč, 

  b) chovaného v domě s dvěma a více byty 300,- Kč,  

 

(2) za druhého a každého dalšího psa 

  a) chovaného v rodinném domku 90,- Kč, 

  b) chovaného v domě s dvěma a více byty 450,- Kč,  

 

(3) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, 

který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu  

a) chovaného v rodinném domku 0,- Kč, 

  b) chovaného v domě s dvěma a více byty 0,- Kč,  

 

(4) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, 

vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel 

sirotčího důchodu  

a) chovaného v rodinném domku 90,- Kč, 

  b) chovaného v domě s dvěma a více byty 200,- Kč.  

 

Článek 8 

Splatnost poplatku 

 

Držitel psa je povinen poplatek zaplatit bez vyměření předem, a to: 

a) nečiní-li více než 300,- Kč ročně, nejpozději do 20.3. každého roku, 

b) činí-li více než 300,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 20.3. a 

30.6. každého roku 

 

Článek 9 

Osvobození od poplatku 

 

(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, který je   



 3 

a) osobou nevidomou, bezmocnou nebo osobou s těžkým zdravotním postižením, které byl 

přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu, 

 b) osobou provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob podle odst. (1), 

 c) osobou provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy zřízený obcí, 

 d) osobou, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis, 

 e) osobou držící psa k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených. 

 

(2) Nárok na osvobození od poplatku ze psů je držitel psa povinen prokázat do 15 dnů od vzniku 

poplatkové povinnosti. 

 

(3) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození. 

 

Hlava II 

Poplatek ze vstupného 

 

Článek 10 

Předmět poplatku 

 

(1) Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní akce snížené o DPH, je-li tato 

daň součástí vstupného. 

 

(2) Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek 

neplatí. 

 

Článek 11 

Vstupné 

 

Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. 

 

Článek 12 

Poplatník 

 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. 

 

Článek 13 

Ohlašovací povinnost 

 

(1) Poplatník je povinen nejpozději 7 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání 

písemně nebo ústně do protokolu. 

 

(2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, 

bydliště nebo sídlo, datum narození nebo 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. 

 

(3) Do 3 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši 

vybraného vstupného sníženou o DPH, je-li součástí vstupného. 

 

(4) U akcí, jejichž celý výtěžek jde na charitativní nebo veřejně prospěšné účely, je poplatník 

povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat. 

 

Článek 14 

Sazba poplatku 
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(1) Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro: 

 a) kulturní akce 20% 

 b) sportovní akce 20% 

 c) prodejní akce 20% 

 d) reklamní akce 20% 

 

(2) Je přípustné sjednat paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč za pořádanou akci. 

 

Článek 15 

Splatnost poplatku 

 

Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne pořádání akce, u poplatku placeného paušální částkou 

nejpozději do posledního dne měsíce, ve kterém byla akce pořádána. 

 

Článek 16 

Osvobození od poplatku 

 

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a 

veřejně prospěšné účely. 

 

Hlava III 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 

 

Článek 17 

Předmět poplatku 

 

Předmětem poplatku je každý povolený výherní hrací přístroj. 

 

Článek 18 

Poplatník 

 

Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje. 

 

Článek 19 

Ohlašovací povinnost 

 

(1) Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ohlásit správci poplatku uvedení 

výherního hracího přístroje do prvního provozu a doložit toto písemné ohlášení tzv. zahajovacím 

protokolem ( vznik poplatkové povinnosti ). V případě, že provoz některých výherních hracích 

přístrojů byl zahájen před platností této obecně závazné vyhlášky, doloží tuto skutečnost 

provozovatel uvedeným způsobem. 

 

(2) Poplatník je rovněž povinen ohlásit písemně správci poplatku neprodleně ukončení provozu 

výherního hracího přístroje a doložit toto oznámení tzv. ukončovacím protokolem ( zánik 

poplatkové povinnosti ). 

 

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku přesný název 

právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní 

prostředky z její podnikatelské činnosti. 
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(4) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a 

rovněž je povinen ohlásit správci poplatku změnu ve vedení účtů u peněžních ústavů, na nichž 

jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti. 

 

Článek 20 

Sazba poplatku 

 

Sazba poplatku za jeden provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč za 3 měsíce. 

 

Článek 21 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 

(1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. dnem zahájení provozu 

výherního hracího přístroje ( zahajovací protokol ). 

 

(2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje  ( ukončovací 

protokol ). 

 

Článek 22 

Splatnost poplatku 

 

Poplatek je splatný jednorázově v první pracovní den po zahájení provozu výherního hracího 

přístroje. 

 

Článek 23 

Osvobození od poplatku 

 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nepodléhá osvobození. 

 

Hlava IV 

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 

 

Článek 24 

Předmět poplatku 

 

Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 

měst ( dále je „vybraná místa“ ), do kterých je jinak vjezd zakázán dopravní značkou B11 „Zákaz 

vjezdu všech motorových vozidel“, pod kterou je umístěna dodatková tabulka E12 s textem „Vjezd 

povolen po zaplacení poplatku“ a dalšími upřesňujícími informacemi. 

 

Článek 25 

Poplatník 

 

Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým 

vozidlem do vybraných míst. 

 

Článek 26 

Ohlašovací povinnost 

 

(1) Ohlašovací povinnost poplatníka je splněna podáním písemné žádosti k povolení vjezdu 

s motorovým vozidlem do vybraných míst. U jednorázového vjezdu se písemná žádost 

nepožaduje. 
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(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno 

nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO. 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. 

  

Článek 27 

Sazba poplatku 

 

Sazba poplatku činí 10Kč za vozidlo a den. 

 

Článek 28 

Splatnost poplatku 

 

Poplatek je splatný současně s vydáním povolení, pokud je povolení vjezdu vydáno na jeden 

kalendářní den. 

 

Článek 29 

Osvobození od poplatku 

 

(1) Od poplatku jsou osvobozeny: 

 a) fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost ve vybraných místech, osoby 

jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, dále osoby, které jsou držiteli průkazů ZTP a jejich 

průvodci, 

 b) fyzické nebo právnické osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své 

hospodářské činnosti ve vybraných místech, 

 c) osoby provozující zdravotnické služby, policie, hasiči a osoby provádějící úklid a odvoz 

odpadů nebo údržbu technických zařízení ve vybraných místech, 

 

(2) Vznik nároku na osvobození od poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit 

současně s vydáním povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst nebo ve lhůtě 

do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození od poplatku. Stejným 

způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození od 

poplatku.  

 

ČÁST TŘETÍ 
Ustanovení společná 

 

Článek 30 

 

(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. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na 

celé koruny nahoru. 

 

(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této 

obecně závazné vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit 

pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného zákona. 

 

Článek 31 
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(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou 

vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve 

kterém poplatková povinnost vznikla. 

 

(2) 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 o tomto úkonu písemně uvědomněn. 

Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve 

kterém poplatková povinnost vznikla. 

 

Článek 32 

 

Obec může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela 

nebo částečně prominout. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 
Ustanovení zrušovací 

 

Článek 33 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3/2004, o místních poplatcích ze dne 17.6.2004. 

 

ČÁST PÁTÁ 
Účinnost 

 

Článek 34 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................             ............................... 

  Mgr.Martin Valášek        Václav Roček 

    místostarosta obce          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 

Sejmuto:  


