V Y H L Á Š K A č. 6/2003 
Města Červeného Kostelce 
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Zastupitelstvo města Červeného Kostelce vydává dne 11.12.2003 podle ustanovení § 14 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm.
i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně
závaznou vyhlášku:


Článek 1
Správa poplatku
Správu poplatku vykonává Městský úřad Červený Kostelec (dále jen správce poplatku) a v řízení ve
věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, nestanoví jinak.
Článek 2
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a v místech soustředěného
turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace. Tímto místem soustředěného turistického ruchu
je pro účely této vyhlášky katastrální území města Červeného Kostelce.
Článek 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v čl. 2 pobývá za
účelem rekreace.
Článek 4
Plátce
Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba,
která přechodné ubytování poskytla. Tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.
Článek 5
Oznamovací povinnost
1. Ubytovatel je povinen písemně oznámit správci poplatku do 15 dnů faktické zahájení činnosti
(ubytování). Ubytovatel je povinen sdělit jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště
nebo sídlo.
2. Ubytovatel je povinen v souladu s ustanovením § 3 odst. (4) zákona č. 565/1990 Sb. 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. Zápisy
do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány
postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uschovává po dobu 6 let od
provedení posledního zápisu.
Článek 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku za rekreační pobyt činí 5,- Kč za osobu a za každý i započatý den, není-li tento
dnem příchodu.
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Článek 7
Osvobození od poplatku
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 a jejich
průvodci;
b)
osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti
(výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
Článek 8
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný čtvrtletně vždy do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může obec zvýšit až na
trojnásobek.
2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost, může mu správce poplatku uložit pokutu
ve smyslu ustanovení § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství
zcela nebo částečně prominout.
Účinnost
Tato vyhláška byla schválena na řádném zasedání Zastupitelstva města dne 11.12.2003 a nabývá
účinnosti dnem 1.1.2004.
Touto vyhláškou se ruší čl. 3 vyhlášky 19/1996.

Petr Mědílek
starosta

Vyvěšeno:

Karel Cejnar
místostarosta

Sejmuto:
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