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Obec Vidče

Obecně závazná vyhláška 

č. 1/2011

O místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Vidče schválilo dne 8. prosince 2011  v souladu s § 14 zákona č. 565/1990 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm h)  zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obcně závaznou vyhlášku :

Oddíl I
Základní ustanovení

Čl. 1
Obec Vidče zavádí a vybírá tyto poplatky :

a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

                                    e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů

Čl. 2
Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává Obecní úřad (dále jen správce poplat-
ků) a při řízení o správě  poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Oddíl II
Poplatek ze psů

Čl. 3
Předmět poplatku, poplatník
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý 

pobyt nebo sídlo na území obce Vidče.
(2) Poplatek se platí ze psů starších 3-měsíců.

Čl. 4
Sazba poplatku
Sazby poplatku činí ročně : 200 Kč/ za jednoho psa

250 Kč / za každého dalšího psa
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Čl. 5
Osvobození od poplatku
(1) Poplatek se neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeni :

a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postiže-
ním, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpi-
su, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující 
útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost 
držení a používání psa zvláštní právní předpis,  

b) Obec Vidče a rozpočtové a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Obec Vidče,
c) člen mysliveckého sdružení, pokud pes jím držený má příslušné osvědčení –„lovecký 

pes“.
Nárok na osvobození od poplatku ze psů je vlastník povinen prokázat do 31. 3. příslušného roku.
(2) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 6

Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15-ti dnů ode dne vzniku poplat-

kové povinnosti. Je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplat-
ku do 15-ti dnů od jejího zániku.

Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Držitel psa je povinen zaplatit poplatek předem bez vyměření nejpozději do 31. 3. každého 

roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne měsíce 

následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé měsíce do konce ka-
lendářního roku  se platí 1/12 stanovené sazby.

(3) Poplatková povinnost zaniká uplynutím měsíce, ve kterém došlo k ukončení držení psa. Zjiš-
těný přeplatek ze psů se vrátí, pokud je větší než 50,- Kč.

Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostran-

ství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení 
sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zaříze-
ní, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trva-
lého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(2) Veřejným prostranstvím pro potřeby této obecně závazné  vyhlášky se rozumí prostranství 
uvedená v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce.

(3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají 
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství 
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několik uživatelů, odpovídají za placení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce po-
platku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Čl. 9
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství do dne, kdy veřej-
ného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu 
(odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku apod.)

Čl. 10
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí :
(1) Za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro po-

skytování prodeje
a) krátkodobé používání místa  m2/den    20,- Kč
b) dlouhodobé umístění            m2/rok   300,- Kč

1. Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu 
za každý započatý  m2/rok  100,- Kč

3.   Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení
m2/den      10- Kč

4.   Za vyhrazení trvalého parkovacího místa ročně
a) osobní auto  500,- Kč
b) nákladní auto           1.000,- Kč

5.     Za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu při stavbě 
      obytného domu  a skládky všeho druhu : m2/den                  2,- Kč
6.   Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí

za den    500,- Kč
7.    Za umístění zařízení k poskytování služeb               za m2/den                           10,-Kč 
       

Čl. 11
Osvobození od poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni :
a) uživatele tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo výtěžek je určen na 

charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství.

Čl. 12
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nej-

později v den zahájení jeho užívání a to před jeho samotným  zahájením, 
(2) Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo 

sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, 
uvede též čísla účtů upeněžních ústavů, u nichž jsou vedeny peněžní prostředky z jejich pod-
nikatelské činnosti.



4

Čl. 13
Splatnost poplatku
(1) U jednorázového užití veřejného prostranství je poplatek splatný předem před počátkem uží-

vání, nejpozději v den počátku užívání a platí se v hotovosti. Poplatek je možné zaplatit 
v hotovosti pověřenému zaměstnanci obce Vidče, který se prokáže občanským průkazem a 
pověřovací listinou na příslušný den. Tato pověřovací listina musí být opatřena kulatým ra-
zítkem „Obec Vidče“ a její pravost musí být ověřena.

(2) O zaplacení poplatku za využití veřejného prostranství  bude poplatníku vystaven doklad, 
který bude obsahovat razítko Obce Vidče (normální), jméno a adresu poplatníka včetně IČO, 
pokud jej má, rozlohu využitého veřejného prostranství a výši uhrazeného poplatku.

(3) V ostatních případech je poplatek  splatný do 15-ti dnů ode dne ukončení zvláštního užívání 
veřejného prostranství.

Oddíl IV
Poplatek ze vstupného

Čl. 14
Předmět poplatku, poplatník
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní

akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
(2) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akce pořádají.

Čl. 15
Osvobození
Poplatky ze vstupného se neplatí nebo jsou osvobozeny :
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitatvní a veřejně prospěšné účely,
b) sportovní akce pořádané místní TJ,
c) divadelní a filmová představení.

Čl. 16
Sazba poplatku 
Sazba poplatku ze vstupného činí :
(1) Sazba poplatku ze vstupného činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného.
(2) Po dohodě s poplatníkem může obec stanovit poplatek paušální částkou, která činí nejméně 

300,- Kč (tři sta korun českých).

Čl. 17
Ohlašovací povinnost 
(1) Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku údaje po-

třebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno (název) pořadatele, datum, 
hodina a místo konání akce, účel použití výtěžku. Poplatník je zároveň povinen ve stejné lhů-
tě předložit vstupenky označené cenou a datem konání akce ke kontrole.

(2) Na výzvu správce poplatník dále uvede bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o 
fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla u pe-
něžních ústavů na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z jejich podnikatelské činnosti.
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Čl. 18
Splatnost
Poplatek je splatný do 15-ti dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

Oddíl V
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 19
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je každý povolený hrací přístroj provozovaný na území obce.

Čl. 20
Poplatník
Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje na území obce.

Čl. 21
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit do 10 dnů správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje 

do provozu.
(2) Ve lhůtě do 10 dnů od ukončení provozování výherního hracího přístroje je poplatník povi-

nen oznámit správci poplatku ukončení provozování výherního přístroje, tj. zánik své poplat-
kové povinnosti.

Čl. 22
Vzník a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího přístroje do pro-

vozu. 
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje. Ukončení 

provozu se prokazuje protokolem podle zvláštních předpisů. 

Čl. 23
Sazba poplatklu
(1) Poplatek za každý výherní přístroj činí 5.000,- Kč na 3 měsíce.
(2) Pokud bude výherní hrací přístroj provozován po dobu kratší 3 měsíce, činí sazba poplatku 

poměrnou část sazby uvedené v odst. 1, a to podle počtu kalendářních dnů, kdy byl hrací pří-
stroj provozován.

ČL. 24
Splatnost poplatku
(1) Bylo-li vydáno povolení k provozování výherního hracího přístroje :

a) nejdéle na 3 měsíce, je poplatek splatný bez vyměření do 20 dnů ode dne vzniku poplat-
kové povinnosti.

b) Na dobu delší jak 3 měsíce, je poplatek splatný bez vyměření ve splátkách ve výši uvede-
né v čl. 23, vždy do 20. dne příslušného měsíčního období.
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Oddíl VI
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-

ňování komunálních odpadů

Čl. 25
Poplatník
Poplatek platí:

a) fyzická osoba , která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn 
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekrea-
ci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

 Čl. 26
Výše poplatku
(1) Výše poplatku pro osoby, které mají na území obce trvalý pobyt činí  400 Kč/rok za každou  

osobu. Poplatek je tvořen:  a) částkou stanovenou § 10b odst. 3 písm. a)  zákona č. 565/1990 
Sb. ve znění pozdějších předpisů (250 Kč) , b) částkou stanovenou § 10b odst. 3 písm. b)  
zákona č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů (150 Kč).
Způsob odvození částky podle § 10b odst. 3 písm. b): Skutečné náklady obce na sběr a svoz  
netříděného komunálního odpadu v předchozím roce činily 1 267 266,- Kč. Počet osob zapo-
jených do provozu systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů  byl 1608. Celkové náklady na jednu osobu tak činily 788,10 Kč.

  
(2) Výše poplatku pro osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a obec jim nezajišťuje pra-

videlný svoz komunálního odpadu činí 200,- Kč/rok za každou osobu bez rozdílu věku. 
Území, kde obec nezajišťuje pravidelný svoz je vymezeno přílohou č. 2, která je nedílnou 
součástí této vyhlášky. 

(3) Celková výše poplatku za jednu nemovitost  (dům) je dána součtem osob, které mají v tomto 
domě trvalé bydliště 

(4) Výše poplatku pro fyzické osoby uvedené v čl. 25b) činí 400,- Kč/rok. Poplatek je tvořen:  
a) částkou stanovenou § 10b odst. 3 písm. a)  zákona č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (250 Kč) , b) částkou stanovenou § 10b odst. 3 písm. b)  zákona č. 565/1990 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (150 Kč).
Způsob odvození částky podle § 10b odst. 3 písm. b): Skutečné náklady obce na sběr a svoz  
netříděného komunálního odpadu v předchozím roce činily 1 267 266,- Kč. Počet osob zapo-
jených do provozu systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů  byl 1608. Celkové náklady na jednu osobu tak činily 788,10 Kč.

Čl. 27
Osvobození od poplatku
Od poplatku jsou osvobozeny děti do jednoho roku věku.  

Čl. 28
Splatnost poplatku 
Poplatek je splatný bez vyměření v hotovosti na Obecním úřadě Vidče do 31. ledna každého ro-
ku. Pokud je poplatek odváděn společným zástupcem za domácnost, za rodinný dům vlastníkem 
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nebo správcem, je tento povinen obci oznámit jména a data narození všech osob, za které popla-
tek odvádí. 

Oddíl VII
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Čl. 29
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce po-

platku polatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich ne-
zaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek.

(2) Pokud poplatník nesplní povinnost ve lhůtě stanovené touto vyhláškou správce polatku uloží 
pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu § 37 a § 37 a) zákona č. 
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 30
(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou 

obce, lze dlužné poplatky vyměřit 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 nebo plátce o tomto úkonu  pí-
semně vyrozuměn.

Čl. 31
Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místních poplatcích ze 
dne 11. prosince 2007.

Čl. 32
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícm po dni jejího vy-
hlášení.

Mgr. Štěpánka Mikulenková Milena Dudová
starostka obce místostarostka obce

Vyvěšena dne :
Sejmuta dne :
Provedl :




