
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice 

č. 3/2006 

o místních poplatcích 
 

Zastupitelstvo obce Dolní Dunajovice se na svém zasedání dne 31.5.2006, usnesením č. 6c/18 

usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a dle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

 

Část I 
Základní ustanovení 

1) Obec Dolní Dunajovice vybírá tyto místní poplatky: 

a) poplatek ze psů 

b) poplatek za užívání veřejného prostranství 

c) poplatek z ubytovací kapacity 

d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 

 

2) Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad v Dolních Dunajovicích (dále jen 

„správce poplatku“) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 

337/1992 Sb.“), pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, nestanoví jinak. 

 

Část II 

Poplatek ze psů 
Čl. 1 

Předmět poplatku 

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. 

Čl. 2 

Poplatník 

Poplatníkem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která je držitelem psa, a která má na 

území obce Dolní Dunajovice trvalý pobyt nebo sídlo. 

Čl. 3 

Oznamovací povinnost 

1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů. 

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, 

jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o 

právnickou osobu. 

3) Ohlašovací povinnost má i držitel psa, který je podle zákona o místních poplatcích nebo 

podle této vyhlášky od poplatku osvobozen. 

4) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny 

v ohlášených skutečnostech. 

Čl. 4 

Sazby poplatku 

Poplatek za psa činí ročně: 50,- Kč za jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa držitele 

se platí poplatek 75,- Kč ročně. 

Čl. 5 

Osvobození od poplatku 

1) Od poplatku ze psů jsou osvobozeni:  

a) osoba nevidomá, bezmocná nebo osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl 

přiznán III. stupeň mimořádných výhod dle zvláštního právního předpisu; 

b) držitel psa, vlastnící příslušné osvědčení o speciálním záchranářském výcviku psa; 



c) držitel, který převzal psa z útulku, a to do konce příslušného kalendářního roku, ve 

kterém vznikla jeho poplatková povinnost;  

d) držitel, který je současně poživatelem invalidního důchodu, jenž je jeho jediným 

zdrojem příjmu, a má v držbě pouze jednoho psa; v ostatních případech platí 

ustanovení § 4 této vyhlášky; 

e) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob v písm. a), 

f) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, 

g) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 

 

2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. března příslušného kalendářního roku 

prokázat, že důvod osvobození trvá. V případě vzniku poplatkové povinnosti po 31.březnu 

je poplatník povinen prokázat správci poplatku důvod svého osvobození do 30 dnů. 

3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.  

 

Čl. 6 

Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března každého roku. V případě vzniku poplatkové 

povinnosti po 31. březnu je poplatník povinen poplatek zaplatit do 30 dnů ode dne vzniku 

poplatkové povinnosti. 

Část III 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 
 

Čl. 7 

Předmět poplatku 

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí 

umístění dočasných staveb a zařízení sloužících k poskytování prodeje a služeb, umístění 

stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 

umístění skládek. 

Čl. 8 

Veřejné prostranství 

Veřejným prostranstvím pro potřeby této vyhlášky jsou prostranství konkrétně uvedená 

v příloze č. 1 a znázorněná na mapě v příloze č. 2. 

 

Čl. 9 

Poplatník 

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem 

uvedeným v Čl. 7 této vyhlášky. 

2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení 

celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku 

kterémukoliv z nich.  

Čl. 10 

Ohlašovací povinnost  
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 3 

dny před jeho započetím.  

2) V neodkladných případech může být veřejné prostranství užito bez předchozího souhlasu 

obce. Uživatel je však povinen splnit v tomto případě oznamovací povinnost do 2 dnů od 

vzniku poplatkové povinnosti. 

Čl. 11 

Sazby poplatku 

1) Poplatky za umístění stánků, kiosků a jiných zařízení sloužících k prodejním účelům na 

veřejných prostranstvích mimo obecní tržnici (na něž se nevztahuje stavební zákon), 

včetně manipulačních ploch, činí pro fyzické a právnické osoby 

 



- za jeden den ................... 50,- Kč/m
2
 

 

2) Poplatky za umístění zařízení k poskytování služeb pro právnické a fyzické osoby: 
- za jeden den ...................... 10,- Kč/m

2 

 

3) Poplatky za umístění zařízení sloužících pro reklamní účely (pevné spojení se zemí) činí 

ročně paušálně: 

- při záboru plochy v rozsahu do 5 m
2 

..................     5 000,- Kč/rok 

-         1 m
2  

:………….. 1 000,- Kč/rok 

- při záboru pozemku v rozsahu nad 5 m
2 

.................  20 000,- Kč/rok 

Za umístění mobilních reklamních zařízení (přenosné panely) činí sazba 

- za jeden den .........................10,- Kč/ m
2 

 

4) Poplatky za umístění skládek, lešení a zařízení staveniště činí: 
- pro právnické i fyzické osoby denně .......................... 5,- Kč/ m

2 

 

5) Poplatek za využití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a obdobných 

zařízení pro fyzické a právnické osoby činí ................... 1000,- Kč/týden 

 

Čl. 12 

Osvobození od poplatku 

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají: 

a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, 

b) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, 

c) akce financované z rozpočtu obce, 

d) stavebníci s platným stavebním povolením vydaným stavebním úřadem Mikulov nebo 

jiným věcně a místně příslušným stavebním úřadem jen v tom případě, že o povolení 

skládky požádají. Osvobození končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí, popř. 

dnem ukončení platnosti stavebního povolení. 

 

Čl. 13 

Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný:  

a) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den 

v příslušném týdnu nebo měsíci, 

b) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce příslušného kalendářního 

roku, 

c) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než týden, nejpozději v den, kdy bylo 

s užíváním veřejného prostranství započato.  

 

Část IV. 

Poplatek z ubytovací kapacity 

 

Čl. 14 

Předmět poplatku 

Poplatek z ubytovací kapacity se platí z lůžek v zařízeních určených k přechodnému 

ubytování za úplatu. 

 

Čl. 15 

Poplatník 

Poplatníkem je ubytovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování 

poskytla.  

 



 

Čl. 16  

Ohlašovací povinnost 

Poplatník je povinen ohlásit písemně, ve lhůtě nejméně jeden před, správci poplatku uvedení 

ubytovacího zařízení do provozu. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen uvést 

identifikační údaje fyzické nebo právnické osoby poplatníka a kapacitu lůžek. 

 

Čl. 17 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den. 

 

Čl. 18 

Povinnosti poplatníka 

1) Poplatník je povinen vést knihu ubytovaných, kde jsou uvedeny tyto základní údaje: 

- jméno a příjmení ubytovaného, jeho adresa 

- číslo občanského průkazu (číslo pasu) 

- doba ubytování. 

2) 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. 

 

Čl. 19 

Osvobození od poplatku 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá: 

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků  

b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a 

právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření 

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. 

d) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou 

užívána jako hotelová zařízení. 

 

Čl. 20 

Splatnost poplatku 

1) Poplatek se odvádí jednou za pololetí v termínech 30.6. a 31.12. 

2) Poplatek lze platit zejména v hotovosti, složenkou nebo převodem z účtu na účet obce 

Dolní Dunajovice
1
. 

Část V. 

Poplatek za provozovaný hrací přístroj 

 
Čl. 21 

Předmět poplatku 

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o 

loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. 22 

Poplatník 

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje. 

 

 

 

                                                           
1
 Číslo účtu obce Dolní Dunajovice:  3823-651/0100 vedený u Komerční banky Mikulov.  

 



Čl. 23  

Ohlašovací povinnost 

1) Poplatník je povinen písemně ve lhůtě nejméně jeden den předem ohlásit a doložit 

zahajovacím protokolem správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje  do 

provozu. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen uvést identifikační údaje 

právnické osoby poplatníka. 

2) Poplatník je povinen písemně ohlásit a doložit ukončovacím protokolem i předčasné 

ukončení provozu výherního hracího přístroje do tří dnů od ukončení provozu. Správce 

poplatku na základě žádosti poplatníka ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb. vrátí 

odpovídající část poplatku, je-li vyšší než 50,- Kč. 

 

Čl. 24 

Sazba poplatku 

Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5 000,- Kč na dobu tři měsíce. V případě, že 

bude provozován po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek placen v poměrné výši.  

 

Čl. 25 

Vznik a zánik poplatkové činnosti 

Poplatková povinnost vzniká uvedením povoleného výherního hracího přístroje do provozu. 

Poplatková  povinnost zaniká ukončením provozu povoleného výherního hracího přístroje. 

 

Čl. 26 

Splatnost poplatku 

1) Poplatek je splatný do tří dnů od data uvedení výherního hracího přístroje do provozu.  

2) Poplatek lze platit zejména v hotovosti, složenkou  nebo převodem na účet obce
1
.  

 

Část VI. 

Ustanovení společná a závěrečná 
 

Čl. 27 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek 

platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec 

zvýšit až na trojnásobek. 

2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může 

správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu 

ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb.  

 

Čl. 28 

1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné 

částky vyměřit do tří 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 písemně uvědoměn. 

 

Čl. 29 

1) Správu poplatku dle této vyhlášky vykonává Obecní úřad v Dolních Dunajovicích. Placení 

poplatků podléhá kontrole orgánů obce podle zvláštních předpisů (zákon č.337/1992 Sb.). 

 



2) Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho 

příslušenství zcela nebo částečně prominout
2
.  

 

Čl. 30 

1) Tato vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Dunajovice č. 4/2005 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2006. 

 

 

 

 

 

…………………..            ………………………. 

  Otakar Šimoník                František Bařina 

    místostarosta                                                            starosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne :  1.6.2006                                

Sňato dne :     19.6.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Prominutí nebo snížení je možné pouze na základě podané žádosti poplatníka, současně je třeba uhradit správní 

poplatek ve výší 1000,- Kč. Předmětem správního poplatku není přijetí žádosti poplatníka, pokud požadovaná 

úleva na místním poplatku činí 3000,- Kč nebo méně. 
 



 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2006 

 

Veřejná prostranství 

 

Veřejnými prostranstvími, jejichž užívání zvláštním způsobem je zpoplatněno, jsou: 

 

1/  Prostory  před budovou obecního úřadu na ulici Zahradní p.č. 175/1 

2/  Prostor tanečního parketu na ulici Hlavní p.č. 7674/5 

3/ Prostor na ulici Poštovní p.č. 7674/58 

4/ Reklamní plochy:  štít na objektu OÚ /sběrný dvůr/, štít domu č.p. 77 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2006 

1/ Mapa pozemku p.č. 175/1 v k.ú. Dolní Dunajovice 

2/ Mapa pozemku p.č. 7674/5 v k.ú. Dolní Dunajovice 

3/ Mapa pozemku p.č. 7674/58 v k.ú. Dolní Dunajovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


