
Vyhláška obce Rabí č. 1/2004 o místních poplatcích  
    Na základě zákona č. 128/2000 Sb. a zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
vydává obecní zastupitelstvo obce Rabí tuto obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004  
 
Oddíl I Základní ustanovení  
 
Článek 1  
 
Obec Rabí vybírá ve svém územním obvodu tyto poplatky:  
  a) poplatek ze psů  
  b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt  
  c) poplatek z užívání veřejného prostranství  
  d) poplatek ze vstupného  
  e) poplatek z ubytovací kapacity  
 
Článek 2  
 
Správu poplatků uvedených v článku 1 této vyhlášky vykonává Obecní úřad Rabí (dále jen 
správce poplatku) a postupuje přitom podle zákona č.337/1992 Sb a č. 565/1990 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Oddíl II Poplatek ze psů  
 
Článek 3 
 
Poplatek ze psů platí držitelé psů starších 3 měsíců, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo na 
území obce.  
 
Článek 4  
 
Sazby poplatku činí:  
  a) za prvního psa 60,- Kč ročně  
  b) za druhého a každého dalšího psa 90,- Kč ročně  
  c) je-li držitelem psa poživatel starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu a tento je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu,snižuje se 
sazba podle a) o 50%  
 
Článek 5  
 
Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním 
postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního 
předpisu, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoby provozující 
útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy a osoby, kterým stanoví povinnost držení 
nebo používání psa zvláštní právní předpis.  
Nárok na osvobození od poplatku ze psů je držitel psa povinen prokázat do lhůty splatnosti 
poplatku.  
 
 



Článek 6  
 
Držitel psa je povinen poplatek zaplatit bez vyměření předem do 31.3. běžného roku nebo do 
15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.  
Držitel je povinen do 15 dnů oznámit správci poplatků každou změnu, která má vliv na výši 
poplatku.  
 
Článek 7  
 
Vznikne-li poplatková povinnost během roku, stanoví se výše poplatku poměrnou částí podle 
počtu i započatých kalendářních měsíců, po které poplatková povinnost bude trvat.. Při změně 
místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.  
Zanikne-li poplatková povinnost a přeplatek v běžném roce činí více než 20,- Kč, bude tento 
přeplatek poplatníkovi na požádání vrácen.  
 
Oddíl III Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt  
 
Článek 8  
 
Poplatek platí osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v obvodu obce za účelem rekreace 
v období od 15.5. do 15.9. , pokud tyto osoby neprokázaly jiný účel svého pobytu.  
 
Článek 9  
 
Poplatku za rekreační pobyt nepodléhají:  
  a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl 
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu  
  b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti nebo 
vojáci základní služby a osoby vykonávající civilní službu  
 
Článek 10  
 
Sazba poplatku činí 5,- Kč za osobu a každý i započatý den, není-li tento dnem příchodu.  
Poplatek platí poplatník předem za celou předpokládanou dobu pobytu.  
Poplatek vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která 
přechodně poskytla ubytování. Tato osoba za poplatek ručí.  
Povinností ubytovatele je vést řádně 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. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být 
uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 
let od provedení posledního zápisu.  
 
Článek 11  
 
Ubytovatel je povinen ohlásit do 30 dnů zahájení činnosti správci poplatku, přitom uvede své 
jméno a příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO, 
popřípadě čísla účtů u peněžních ústavů, na kterých jsou vedeny peněžní prostředky z 
podnikatelské činnosti.  



Článek 12  
 
Ubytovatelé, kteří vybírají poplatek, odvedou vybraný poplatek na účet správce poplatku nebo 
jej uhradí v hotovosti správci poplatku nejpozději do 30.9. každého roku.  
 
Článek 13  
 
Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.  
 
Oddíl IV Poplatek za užívání veřejného prostranství  
 
Článek 14  
 
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 
prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení k poskytování prodeje a služeb, umístění 
stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 
umístění skládek, užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo 
potřeby tvorby filmových a televizních děl.  
 
Článek 15  
 
Veřejná prostranství jsou vymezena /barevně vyznačena/ v příloze této vyhlášky.  
 
Článek 16  
 
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají 
veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 14.  
Užívá-li tutéž část veřejného prostranství více uživatelů, odpovídají za zaplacení celého 
poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku 
kterémukoliv z nich.  
 
Článek 17 
 
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy 
poplatník oznámil správci poplatku, že užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo 
odstraněno a prostranství bylo uvedeno do původního stavu (odstranění lešení, zaházení 
výkopu, odvoz materiálu, odstranění stánku apod.).  
 
Článek 18  
 
Sazby poplatku činí:  
1. Za použití veřejného prostranství k umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje 
(stánků, prodejních pultů, kiosků zařízení. k prodejním účelům, skládek zboží, apod.):  
  a) 10,- Kč za každý i započatý m 2 a každý i započatý den  
  b) při dlouhodobém umístění zařízení je poplatek stanoven měsíční paušální částkou 100,- 
Kč za každý i započatý m 2  
  c) v době poutí, trhů, hradních slavností a podobných akcí, přesahujících rámec běžného 
života v obci se poplatek za umístění prodejních a reklamních zařízení podle a) zvyšuje na 
50,- Kč za každý i započatý m 2 a každý i započatý den  



 
2. Za použití veřejného prostranství k umístění lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí:  
  a) paušální částka 2,- Kč za 1 m 2 za týden  
  b) 1,- Kč za každý i započatý m 2 a každý i započatý den  
 
3. Za použití veřejného prostranství k umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb a za 
umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb:  
  a) 10,- Kč za každý i započatý m 2 a každý i započatý den  
  b) při dlouhodobém umístění zařízení je poplatek stanoven měsíční paušální částkou 60,- 
Kč za každý i započatý m 2  
 
4. Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení, stavebních zařízení, 
skládky materiálu apod.  
  a) 0,10 Kč za 1 m 2 a den, pokud doba užívání nepřesáhne 3 měsíce  
  b) 0,50 Kč za 1 m 2 a den, pokud doba užívání přesáhne 3 měsíce  
 
Článek 19  
 
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství 
nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.  
Poplatník je povinen sdělit správci poplatku své jméno a příjmení nebo název právnické 
osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. U podnikatelských subjektů též číslo účtu u 
peněžního ústavu, na němž jsou vedeny peněžní prostředky z jejich podnikatelské činnosti.  
 
Článek 20  
 
Poplatky podle článku 18 - 1.a),1.c) a 18 - 3.a) se vybírají v hotovosti na místě předem, podle 
článku 18 - 2. v hotovosti před skončením užívání veřejného prostranství, ostatní poplatky 
jsou splatné do 15 dnů ode dne jejich vyměření, mohou být uhrazeny v hotovosti správci 
poplatku nebo poukázány na účet správce poplatku.  
 
Oddíl IV Poplatek ze vstupného  
 
Článek 21  
 
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na taneční zábavy a diskotéky, prodejní nebo 
reklamní akce sníženého o DPH, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely této 
vyhlášky rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.  
Od poplatku jsou osvobozeny koncerty a divadelní představení, sportovní akce a akce pro 
děti.  
Poplatek hradí právnické či fyzické osoby, které akci pořádají.  
Pořadatel akce je povinen do 15 dnů předložit správci poplatku vyúčtování a poplatek zaplatit.  
 
Článek 22  
 
Sazba poplatku činí:  
  a) 10 % z částky vybrané za vstupné  
  b) je-li pořadatelem akce místní organizace (SDH, TJ, Myslivecké sdružení apod.), je 
poplatek stanoven paušální částkou 200,- Kč  
 



Oddíl V Poplatek z ubytovací kapacity  
 
Článek 23  
 
Poplatek z ubytovací kapacity se platí z lůžek v zařízeních určených k přechodnému 
ubytování za úplatu.  
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování 
poskytla.  
 
Článek 24  
 
Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.  
 
Článek 25  
 
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhají:  
  zařízení pro přechodné ubytování studentů a žáků  
  zdravotnická a lázeňská zařízení (pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení)  
  zařízení sloužící sociálním a charitativním účelům  
  zařízení sloužící pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto 
zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření  
 
Článek 26  
 
Poplatník je povinen:  
  zaregistrovat se u správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, 
která má za následek vznik poplatkové povinnosti  
  do 15 dnů oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a 
trvání poplatkové povinnosti  
  při registraci oznámit jméno a příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, 
rodné číslo, IČO, popřípadě číslo bankovního účtu, na kterém jsou vedeny prostředky z její 
podnikatelské činnosti  
  vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za rekreační pobyt s výjimkou údaje o účelu 
pobytu.  
 

Článek 27  

Poplatek je splatný do 31.3. následujícího roku. Poplatník může se správcem poplatku 
dohodnout platby čtvrtletní nebo pololetní.  

Oddíl VI Ustanovení společná, přechodná a závěrečná  

Článek 28  

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek 
platebním výměrem a může zvýšit nezaplacené (neodvedené ) poplatky až na trojnásobek 
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.  
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo 



rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku 
uložit pokutu ve smyslu zákona 337/1992 (§37) ve znění pozdějších předpisů.  

Článek 29  

Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti 
poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.  

Článek 30  

Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou 
obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla.  
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 poplatku o tomto 
úkonu písemně uvědomen.  
Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do deseti let od kalendářního roku, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla.  

Článek 31  

Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje Vyhláška č 3/2003 o místních poplatcích .  

Článek 32  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15.července 2004.  
 

Vyvěšeno dne: 29.6.2004  
Starosta: Milan Leopold 


