MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ
Zastupitelstvo města
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT

Zastupitelstvo města Teplice nad Metují vydalo dne 5.11.2003 podle ustanovení § 14 zákona
ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
ustanoveními § 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:
Článek 1
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a v místech
soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.
Článek 2
Správce poplatku
Správu poplatku vykonává Městský úřad Teplice nad Metují (dále jen “správce poplatku“)
a v řízení ve věcech poplatku 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.
Článek 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v čl. 1 pobývá za
účelem léčení nebo rekreace, pokud tato osoba neprokáže jiný důvod svého pobytu.
Článek 4
Plátce
Poplatek ve stanovené výši vybírá pro město ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba,
která přechodné ubytování poskytla, tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.
Článek 5
Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen písemně ohlásit správci poplatku zahájení poskytování ubytování ve lhůtě
do 15 dnů od faktického zahájení ubytovací činnosti.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku své jméno,
příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu, sídlo a

identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu. 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. Dále je povinen sdělit správci daně počet lůžek
sloužících k ubytování dle čl. 1 a vyplňovat čtvrtletní hlášení.
(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
•
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 uchovává po dobu 6 let od
provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním
právním předpisem.1)
(4) Při ukončení je ubytovatel povinen písemně ohlásit správci poplatku ukončení poskytování
ubytování ve lhůtě do 15 dnů od faktického ukončení ubytovací činnosti.
Článek 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem
příchodu.
Článek 7
Osvobození
Poplatku za lázeňský a rekreační pobyt nepodléhají:
(a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III.
stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,2)
(b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti
(výchovné)3)
a nebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
Článek 8
Splatnost poplatku
Ubytovatel, který poplatek vybírá, odvede poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dnů po
uplynutí každého čtvrtletí. Stejná lhůta platí i pro odevzdání vyplněných čtvrtletních hlášení.
Článek 9
Správa poplatku
(1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, správce poplatku vyměří
plátci poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho
nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru.

(2) Pokud plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky
vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží
tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a
doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
(4) Tomu, kdo nesplní ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku
uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.4)
(5) Město, které poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek
nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Článek 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004

Mgr. Radim Války
místostarosta

Milan Brandejs
starosta

________________________

1)

§Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 18 zákona č. 88/1968 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 71 zákona č, 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
2)
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Sejmuto dne:

