
VYHLÁŠKA OBCE LOBEČ č. 1/2022 

 

  

Obecně závazná vyhláška Obce Lobeč o místních poplatcích  

Zastupitelstvo obce Lobeč schvaluje a vydává dne 28. dubna 2022 na základě ust. § 
14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dle ust. § 10 písm. d), § 35 
a § 84 odst. 2) písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  

tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích: 

 
Čl. 1 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
Obec Lobeč zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“): 

1. poplatek ze psů 
2. poplatek z pobytu 
3. poplatek za komunální odpad 

Řízení o poplatcích vykonává Obec Lobeč (dále jen „obec“). 

 
ČÁST I. 

Čl. 1. 

POPLATEK ZE PSŮ 
Poplatník a předmět poplatku 

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která 
má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Lobeč. Poplatek ze psů se platí ze psů 
starších 3 měsíců. 

Čl. 3 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo 
v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců. 

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 
pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. 

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba 
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž 
se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost 
nastala. 
 



Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

Držitel psa je povinen ohlásit obci vznik své poplatkové povinnosti do 10 dnů ode 
dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. 
Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. 
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 
 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
a) za prvního psa ............................................................................................… 150 Kč, 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .......................… 200 Kč, 

 

Čl. 6  
Splatnost poplatku  

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li 
poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný 
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla.  
 

Čl. 7 
Osvobození a úlevy 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 
a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle 
zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy 
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 

 
 

ČÁST II. 
Čl. 1. 

POPLATEK Z POBYTU 
Poplatník, předmět poplatku a plátce poplatku 

Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená. Předmětem 
poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních 
dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel 
úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.  
 

Čl. 2. 
Osvobození od poplatku 

Od poplatku z pobytu je osvobozena nevidomá osoba, která je považována za 
závislou na pomoci jiné fyzické osoby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její 
průvodce, osoba mladší 18 let, osoba pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné 
podobné akci pro děti, osoba vykonávající na území obce sezónní práce a další osoby 
uvedené v zákoně.  



Čl. 3. 
Základ poplatku, sazba a výpočet poplatku 

 Základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne 
počátku pobytu. Sazba poplatku z pobytu činí 10 Kč.  Poplatek z pobytu se vypočte 
jako součin základu poplatku a sazby poplatku.  
  

Čl. 4. 
Povinnosti plátců poplatku   

Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě 
evidenční knihu za každé místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy 
zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.  
  
   

Čl. 5. 
Splatnost poplatku  

Poplatek je splatný dvakrát do roka a to k 30. 4 a k 30. 9. příslušného kalendářního 
roku.  
 

ČÁST III.  

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD  

Čl. 1 
Poplatník 

Poplatníkem poplatku za komunální odpad je:  

a) fyzická osoba, která je v obci hlášena k trvalému pobytu,  
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví nemovitost v obci, ve které není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba; je-li vlastníků více, hradí poplatek společně a 
nerozdílně, 
c) právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti v obci, 
d) právnická nebo podnikající fyzická osoba (dále jen „podnikatel“), který má 
provozovnu na území obce.  
 
Poplatníkem poplatku za komunální odpad není: 

a) fyzická osoba, která je hlášena k trvalému pobytu na adrese Obecního úřadu  

b) fyzická osoba, která je hlášena k trvalému pobytu v obci Lobeč, ale nepobývá zde, 
za předpokladu, že tuto skutečnost doloží.  
 

Čl. 2 
Ohlašovací povinnost 

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.  

 
 
 



 
Čl. 3 

Sazba poplatku 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí v případě: 
fyzické osoby s trvalým pobytem v obci ..............................................................…     700 Kč 
fyzické osoby vlastníka nemovitosti        ……………….........................................… 1 000 Kč  
právnické osoby vlastníka nemovitosti  ………………............................................  1 200 Kč 
podnikatele dle části III. čl. 2 písm. d)       ................................................................  1 200 Kč 
 
V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví nemovitosti 
v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu 
kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním 
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. 

 
Čl. 4 

Splatnost poplatku 
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Na základě 
žádosti poplatníka může být poplatek zaplacen ve dvou splátkách (první splátka 
k 30. 4. a druhá splátka k 30. 9. příslušného kalendářního roku). 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, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 
 

 
 

ČÁST IV. 
Závěrečná ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Lobeč č. 1/2019 o místních poplatcích a 
obecně závazná vyhláška obce Lobeč č. 2/2019 o poplatku z pobytu. 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyvěšení.  

 

 
 

 Mgr. Eva Svěrčinová, v.r.                   Jiří Kratochvíl , v.r.  
    starostka                      místostarosta 

  

 

Vyvěšeno: 29. dubna 2022 
Současně zveřejněno elektronickou formou  
Sejmuto: 15. května 2022 

 

 


