
OBEC  DRSLAVICE 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 
o místních poplatcích 

 
Zastupitelstvo obce  Drslavice se na svém zasedání dne 29.1.2010 usnesením č…….. usneslo vydat  
na základě § 14  odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních  poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“): 
 
 

ČÁST I. 
 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

Čl. 1 
           Úvodní  ustanovení 

  
(1)  Obec Drslavice zavádí touto vyhlášku tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“) 
  

a) poplatek ze psů 
b) poplatek  z ubytovací kapacity 
c) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálního odpadu  
 

2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“)1 

 

 

ČÁST II. 
 

POPLATEK ZE PSŮ 
 

Čl. 2 
Poplatník a předmět poplatku 

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

pobyt nebo sídlo  na území obce Drslavice2. 

 
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců3.   
 
 
________________________________________________ 

1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních 
       poplatcích“)     
2) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích  

 
 



Čl. 3 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kde pes dovrší stáří tří měsíců nebo  

v den, kde se stal držitelem psa staršího tří měsíců.  
 
 (2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která 

odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého obytu nebo 
sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,  
ve kterém změna nastala, nové příslušné obci.4  

 
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem 

psa (např. jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý 
kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.  
 
 

Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

 
(1)  Držitel psa je povinen písemně ohlásit správci poplatku, vznik své poplatkové povinnosti do 

15-ti dnů  ode dne jejího vzniku (ode dne, kdy pes dovršil tří  měsíců nebo dne, kdy nabyl 
psa staršího tří měsíců). Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové 
povinnosti. 

 
(2)  Povinnost ohlásit držení psa  má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 
 
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělí správci poplatku 

některé další údaje stanovené v čl. 17 této vyhlášky. 
 
. 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

 
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
 

a) za prvního psa ………………………………………………………………. 100,00 Kč 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele……………………………. 150,00 Kč 

 
 

.Ćl. 6 
Splatnost poplatku 

 
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna každého  kalendářního roku. 
 
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1), je poplatek  

splatný nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.  
 
_________________________________ 
4) § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích 
 

 
 



Ćl. 7 
Osvobození a úlevy 

 
(1) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu na poplatku má: 
 a)   držitel průkazu ZTP/P ve výši 50 % 
 b)   držitel služebního psa ve výši  50 %, který tuto skutečnost doloží 
 
 

ČÁST III.  
 

     POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY 
 
 

Čl. 8 
Předmět poplatku,  poplatník a plátce poplatku 

 
(1)  Poplatek z ubytovací kapacity  se vybírá na území obce v zařízeních určených 

k přechodnému ubytování za úplatu.     
 
(2)  Poplatek z ubytovací kapacity ve stanovené výši  vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je 

fyzická nebo právnická osoba, která přechodně ubytování poskytla, tato osoba je plátcem 
poplatku a za poplatek ručí. 

 
Čl. 9 

Ohlašovací povinnost 

 
(1)  Ubytovatel (plátce) je povinen písemně ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti 

ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování 
osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti 
spočívající  v poskytování přechodného ubytování za úplatu. 

 
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatků některé další 

údaje stanovené v čl. 17 této vyhlášky. 
 
(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. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být 
uspořádány postupně podle časového hlediska. 

 
 

 Čl.  10 
Sazba poplatku 

 
(1) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko  4,-- Kč/den. 
 
 
 
 
 
 



Čl. 11 
Splatnost poplatku 

 
(1) Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku nejpozději do  15. prosince 

příslušného každého kalendářního roku. 
 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci l, je poplatek 
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci ve kterém poplatková 
povinnost vznikla. 

 
 

 
Část IV. 

 
POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽ ĎOVÁNÍ, SBĚRU, 

PŘEPRAVY, TŘÍDÉNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRA ŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH 
ODPADU 

 
Čl. 12 

Poplatník 
 
Poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 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, tyto osoby 
jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.  

 
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 

ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit poplatek za celou nemovitost ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu. Tento poplatek může uhradit jeden společný zástupce. 

 
 

Čl. 13 
Ohlašovací povinnost 

 
(1) Poplatník je povinen písemně ohlásit správci poplatku vznik své  poplatkové povinnosti, 

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Stejným 
způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti 
v důsledku změny trvalého obytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo 
sloužící k individuální rekreaci. 

 
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další 

údaje stanovené v čl.  17 této vyhlášky. Poplatník dle čl.  12 písm. b) této vyhlášky je  
povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy  
pro doručování, evidenční nebo opisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální 
rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelního 
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.   
 

 



Čl. 14 
Sazba poplatku 

 
(1) Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 12 písm. a) a b) této vyhlášky činí 450,-- Kč a je 

tvořena: 
 
 a)   z částky 200,-- Kč za kalendářní rok a 
 b)  z částky 250,-- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 

           nákladů obce předchozího roku  na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu  
           za poplatníka a kalendářní rok. 

 
 (2)  Skutečné náklady roku 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 

42 081,00 Kč a byly rozúčtovány takto: 
 
 Náklady  42 081,-- Kč : 91+23 (počet osob s trvalým pobytem na území obce + počet staveb  

určených nebo sloužících k individuální rekreaci) =  369,13 Kč.  Z této částky je stanovena 
sazba poplatku dle čl. 15  odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši  250,-- Kč. 

 
(3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo 

slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné 
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném 
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.  

                   
Čl. 15 

Splatnost poplatku 
 
(1)  Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. 
 
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1), je poplatek splatný 

nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla. 

 
Čl. 16 

Osvobození a úlevy 
 
(1) Poplatníci s trvalým pobytem, nebo vlastníci stavby určené či sloužící k individuální 
            rekreaci v částech Škarez a Švihov - Borek mají slevu na poplatek ve výši 50 % z částky za  

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování      
komunálního odpadu. 

 
(2) Poplatníci do 15ti let věku mající trvalý obyt v obci  mají slevu na poplatek ve výši 50 % 
            z částky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
            a odstraňování komunálního odpadu. 
 
(3) Poplatníci s trvalým pobytem v obci Drslavice, kteří jsou starší 80ti let a nebo poplatníci 
            s trvalým pobytem v obci, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P mají slevu na poplatek ve výši 
            50 % z částky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
            a odstraňování komunálního odpadu. 
 . 
 (4) Občané, kteří prokáží svou nepřetržitou nepřítomnost v místě trvalého pobytu po dobu 

alespoň 6 měsíců ročně, budou osvobození od části poplatku v poměrné výši. 



 
(5) Majitelé rekreačních objektů a staveb budou platit poplatek ve výši 450,-- Kč ročně. 
 
(6) Vznik a zánik nároku na úlevu je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně  

nebo elektronicky do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost 
zakládající nárok na úlevu, nebo kdy došlo k zániku tohoto nároku.  

 
 

ČÁST V. 
 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVÉRE ČNÁ 
 

Čl. 17 
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti 

 
(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 podnikatelskou činností, v případě, 
že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce, 

 
 c)  další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně 

skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případně osvobození od poplatkové 
povinnosti,   

 
 (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  
tuzemsku pro doručování.  

(3)  Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce 
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.  

 
Čl. 18 

Navýšení poplatku 
 
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad 

poplatek platebním výměrem.  
 

(2) Za zaslání upomínky při neuhrazení  poplatku bude  účtován poplatek ve výši 200,-- Kč jako 
 náhrada za náklady za zaslání upomínky. 
 
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad 
 zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 
 
(4)   Oznámení změny bude provedeno písemně nebo elektronicky.  

 
 



Čl. 19 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1 /2007 o místních poplatcích  ze dne 1. ledna 2007 ve znění 
všech pozdějších dodatků, obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování ve znění všech pozdějších dodatků, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ze dne 1. ledna 2007 ve znění všech pozdějších dodatků,  a 
vyhláška o odpadech – sazby ze dne 1. ledna 2010.   
 

 
Čl. 20 

Účinnost 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2011. 
 
 
 
 
 
     ……………….……………     ..…………….……………. 
  Miroslav Dočkal v. r.        Helena Machovcová  v. r.               
              místostarosta obce             starostka obce 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.1.2011 
Sejmuto z úřední desky dne: 29.1.2011 
 


