Obecně závazná vyhláška obce Líšnice
č. 1/2011
o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo obce Líšnice se usneslo na svém zasedání dne 9. prosince 2011 usnesením č.
ZO-9/2011/12/09-2S vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"), a
v souladu s § 10 a s § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

v

Cl. 1
Předmět poplatku a poplatník
(1)
(2)

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených
k přechodnému ubytování za úplatu.'
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla.2

ČI. 2
Ohlašovací povinnost
Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem
ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování
za úplatu.

ČI. 3
Sazba poplatku
(1)
(2)

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den
Roční paušální částka činí

1) § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2) §7 odst. 3 zákona o místních poplatcích

5 Kč
400 Kč

ČI. 4
Splatnost poplatku
Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod čtvrtletně a to nejpozději do posledního dne
měsíce příslušného čtvrtletí daného kalendářního roku.

ČI. 5
Osvobození a úlevy
Poplatku nepodléhaj í
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací zařízení sloužící k prázdninovým pobytům dětí a mládeže - dětské letní tábory
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.3

ČI. 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost dnem 1. 1. 2012.
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3) § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích

