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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2004 
 OBCE MODRAVA 

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH 
 
Zastupitelstvo obce Modrava schválilo na svém zasedání dne 29.6.2004 podle ustanovení § 14 zákona 
ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 
10 písm. d), § 84 odst. 2 písmeno i) a § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 

Oddíl I 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
§ 1 

Předmět vyhlášky 
 
Tato obecně závazná vyhláška stanoví tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“): 

a) poplatek ze psů, 
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
c) poplatek za užívání veřejného prostranství, 
d) poplatek z ubytovací kapacity, 
e) poplatek za povolení vjezdu s motorovými vozidly do vybraných částí obce, 
f) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. 

 
§ 2 

Správa poplatků 
 
Správu poplatků uvedených v § 1 této vyhlášky vykonává Obecní úřad v Modravě (dále jen „správce 
poplatků“). Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, ve znění pozdějších právních předpisů. 
 
 

Oddíl II 
POPLATEK ZE PSŮ 

 
§ 3 

Předmět poplatku 
 
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 
 

§ 4 
Poplatník 

 
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa.  
 
(2) Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt v územním obvodu obce 

Modrava nebo sídlo v územním obvodu obce Modrava (dále „poplatník“). 
 

§ 5 
Sazby poplatku 

 
(1) Sazba poplatku činí 100,- Kč za kalendářní rok a prvního psa i za každého dalšího psa téhož 

držitele. 
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(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá 
počtu i započatých kalendářních měsíců držení psa. 

 
§ 6 

Osvobození od poplatku 
 
Od poplatku  ze  psů  je  osvobozen  držitel  psa,  kterým  je  osoba nevidomá, bezmocná ve smyslu 
vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění a osoba s těžkým 
zdravotním postižením, které byl  přiznán  III.  stupeň   mimořádných  výhod  podle zákona č. 100/1988 
Sb., o sociálním zabezpečení,  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 zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti nebo jiný obecně závazný právní 
předpis. Od poplatku jsou dále osvobozeni: obec Modrava, rozpočtové a příspěvkové organizace, jejichž 
zřizovatelem je obec Modrava, zařízení, chovající psy pro vědecké účely, Policie ČR, držitelé speciálně 
cvičených záchranářských a loveckých psů, pokud mají příslušné osvědčení a osoby provozující útulky 
psů, pokud jde o psy v těchto útulcích umístěné.  

 
§ 7 

Ohlašovací povinnost 
 
(1) Poplatník je povinen přihlásit každého psa k evidenci u správce poplatků do 15-ti dnů ode dne 

vzniku poplatkové povinnosti na předepsaném tiskopise vydaném správcem poplatků. 
 
(2) Povinnost přihlásit psa k evidenci má i držitel psa, jehož pes poplatku nepodléhá nebo u něhož jsou 

splněny podmínky pro osvobození od poplatku. Tyto skutečnosti je povinen držitel psa správci 
poplatků doložit. 

 
(3) Poplatník je povinen oznámit správci poplatků každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku 

nebo na osvobození od poplatku, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 
 
(4) Držitel psa je povinen oznámit v rámci plnění své oznamovací povinnosti tyto údaje: 

a) je-li fyzickou osobou: jméno a příjmení, bydliště, doručovací adresu, liší-li se od bydliště a 
rodné číslo, 

b) je-li právnickou osobou: obchodní firmu, sídlo, doručovací adresu, liší-li se od sídla, jméno a 
příjmení osoby, oprávněné jednat za právnickou osobu, identifikační číslo. 

Podnikatelské subjekty jsou dále povinny doložit správci poplatku doklad o oprávnění k podnikání 
(živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku) a sdělit mu své bankovní spojení. 

 
(5) S osobními údaji bude správce poplatků zacházet v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
v platném znění. 

 
§ 8 

Splatnost poplatku 
 

(1) Poplatek je splatný k rukám správce poplatků bez vyměření předem vždy nejpozději do 31. ledna 
kalendářního roku, na který je poplatek placen. 
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§ 9 

Evidenční známka 
 
Správce poplatků vydá poplatníkovi evidenční známku s vyznačením jména obce a evidenčního čísla 
psa, a to bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo jsou dány podmínky osvobození od poplatku. 
Ztrátu nebo odcizení evidenční známky je povinen poplatník oznámit správci poplatků do 15-ti dnů. 
 
 

Oddíl III 
POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT 

 
§ 10 

Prohlášení obce Modravy za oblast soustředěného turistického ruchu 
 
Zastupitelstvo obce Modrava prohlašuje území obce Modrava za oblast soustředěného turistického 
ruchu. 
 

§ 11 
Předmět poplatku 

 
Předmětem poplatku je přechodný pobyt na území obce Modrava (dále jen „obec“) za účelem rekreace. 
 

§ 12 
Poplatník 

 
Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá v obci za účelem rekreace. 
 

§ 13 
Plátce 

 
Poplatek  za rekreační  pobyt 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. 
 

§ 14 
Sazba poplatku 

 
Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a každý započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu. 
 

§ 15 
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, jakož i držitelé 
průkazu ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem) 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. 
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§ 16 
Splatnost poplatku 

 
(1) Poplatník hradí poplatek v den příchodu na předpokládanou dobu pobytu.  
 
(2) Plátce odvádí poplatek podle § 14 této vyhlášky správci poplatků měsíčně, vždy do 10 dnů po 

uplynutí každého kalendářního měsíce. 
 

§ 17 
Povinnosti ubytovatele 

 
(1) Ubytovatel je povinen písemně oznámit správci poplatků zahájení činnosti (provozování 

ubytovacích služeb) do 30 dnů ode dne vzniku oprávnění k činnosti nebo jejího faktického zahájení, 
pokud faktické zahájení činnosti nastane dříve, než vznik oprávnění k ní, přičemž v oznámení je 
povinen uvést lůžkovou kapacitu provozovaného ubytovacího zařízení. 

 
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je plátce povinen sdělit správci poplatků své jméno a příjmení 

nebo firmu, rodné číslo, identifikační číslo a bydliště nebo sídlo. Jde-li o fyzickou nebo právnickou 
osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou 
soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Správce poplatků je povinen 
s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
změně některých zákonů, v platném znění. 

 
(3) Ubytovatel  je povinen  vést v  písemné podobě  evidenční knihu,  do  které  zapisuje  dobu  

ubytování,  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  uchovává po dobu  6 let 
od  provedení posledního zápisu.  Zpracování  osobních  údajů  v  evidenční  knize  se řídí zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění. 

 
(4) Na vyžádání je ubytovatel povinen předložit evidenční knihu ke kontrole správci poplatků. 
 
 

Oddíl IV 
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 

 
§ 18 

Předmět poplatku 
 
Poplatek se vybírá za zvláštní  užívání  veřejného  prostranství,  kterým  se  rozumí provádění 
výkopových  prací, umístění dočasných  staveb a zařízení sloužících  pro   poskytování  prodeje  a   
služeb,  pro  umístění stavebních nebo  reklamních zařízení, zařízení  cirkusů, lunaparků a jiných 
obdobných  atrakcí, umístění skládek,  vyhrazení trvalého parkovacího  místa  a  užívání  tohoto  
prostranství pro kulturní, sportovní   a  reklamní   akce  nebo   potřeby  tvorby   filmových a televizních  
děl. 
 

§ 19 
Poplatník 

 
(1) Poplatek platí fyzické i právnické   osoby, které  užívají veřejné  prostranství způsobem uvedeným v 

§ 18 této vyhlášky. 
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(2) Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku 
společně a nerozdílně. Správce poplatku může vyžadovat zaplacení poplatku na kterémkoli z nich. 

 
§ 20 

Veřejné prostranství 
 
Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí :  
 
Katastrální území Filipova Huť :                          Katastrální území Vchynice – Tetov II 
p.p.č. st. 272                                                           p.p.č. 975 
p.p.č. st. 311/1, 2, 3 p.p.č. 978 
p.p.č. 1024/2 p.p.č 981  
p.p.č. 1025/1 p.p.č. 985/3 
p.p.č. 1035/1, 3 p.p.č. 989/2, 3, 4 
p.p.č. 1037/15, 16, 21, 22 p.p.č. 1001/1, 2, 4 
p.p.č. 1038/1, 3, 4 p.p.č. 1006/5, 6 
p.p.č. 1045/2, 5, 9 p.p.č. 1007/2 
p.p.č. 1207/1, 2 
p.p.č. 1402/1, 2 
p.p.č. 1414/2 
p.p.č. 1449/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 

 
§ 21 

Sazby poplatku 
 
Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství: 
 

a) provádění výkopových prací………………………………………………………5,-Kč 
b) za umístění dočasné stavby sloužící k poskytování prodeje………………………5,-Kč 
c) za umístění dočasné stavby sloužící k poskytování služeb………………………..5,-Kč 
d) za umístění zařízení sloužícího k poskytování prodeje…………………………. 20,-Kč 
e) za umístění zařízení sloužícího k poskytování služeb……………………………..5,-Kč 
f) za umístění stavebního zařízení……………………………………………………5,-Kč 
g) za umístění reklamního zařízení………………………………………………….20,- Kč 
h) za umístění lunaparků cirkuových atrakcí………………………………………...20,-Kč 
i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní vozidlo……………………5,-Kč 
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo……………………...2,-Kč 
k) za užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl………..5,-Kč 

§ 22 
Osvobození od poplatku 

 
Z  akcí pořádaných  na veřejném  prostranství, jejichž  výtěžek  je  určen  na  charitativní  a veřejně 
prospěšné účely, se poplatek neplatí. Od poplatku jsou osvobozeny invalidní osoby, kterým bylo 
vyhrazeno trvalé parkovací místo pro jeden osobní automobil na veřejném prostranství. 
 

§ 23 
Povinnosti poplatníků 

 
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatků užívání veřejného prostranství a dobu jeho trvání 

nejpozději v  den vzniku poplatkové povinnosti. 
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(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je plátce povinen sdělit správci poplatků své jméno a příjmení nebo 
firmu, rodné číslo, identifikační číslo a bydliště nebo sídlo. Jde-li o fyzickou nebo právnickou 
osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou 
soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Správce poplatků je povinen 
s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
změně některých zákonů, v platném znění. 

 
§ 24 

Splatnost poplatku 
 
(1) Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy  užívání 

veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního 
stavu. 

 
(2) Poplatník je povinen uhradit poplatek správci poplatku v plné výši na celou dobu předpokládaného 

užívání, nejvýše však na dobu do 31.12. daného kalendářního roku, nejpozději v den zahájení 
užívání.  

 
(3) V případě, že užívání veřejného prostranství poplatníkem bude pokračovat i po 1.1. následujícího 

kalendářního roku, je poplatník do 15. prosince předcházejícího roku povinen uhradit poplatek na 
následující kalendářní rok. 

 
 

Oddíl V 
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY 

 
§ 25 

Předmět poplatku 
 
Poplatek se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních umístěných v územním obvodu obce Modrava 
určených k přechodnému ubytování za úplatu. 
 

§ 26 
Poplatník 

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

§ 27 
Sazba poplatku 

 
Sazba poplatku činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den. 
 

§ 28 
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 tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření, 
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako 

hotelová zařízení, 
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d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. 
 

§ 29 
Povinnosti ubytovatele 

 
(5) Ubytovatel je povinen písemně oznámit správci poplatku zahájení činnosti (provozování 

ubytovacích služeb) do 30 dnů ode dne vzniku oprávnění k činnosti nebo jejího faktického zahájení, 
pokud faktické zahájení činnosti nastane dříve, než vznik oprávnění k ní, přičemž v oznámení je 
povinen uvést lůžkovou kapacitu provozovaného ubytovacího zařízení. 

 
(6) Při plnění oznamovací povinnosti je plátce povinen sdělit správci poplatku své jméno a příjmení 

nebo firmu, rodné číslo, identifikační číslo a bydliště nebo sídlo. Jde-li o fyzickou nebo právnickou 
osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou 
soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Správce poplatku je povinen 
s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
změně některých zákonů, v platném znění. 

 
(7) Ubytovatel  je povinen  vést v  písemné podobě  evidenční knihu,  do  které  zapisuje  dobu  

ubytování,   jméno, příjmení,  adresu  místa  trvalého   pobytu  nebo  místa  trvalého bydliště v  
zahraničí a číslo  občanského průkazu nebo  cestovního dokladu  fyzické   osoby,  které  ubytování   
poskytl. V evidenční knize musí být vedeny i osoby mladší 15-ti let.  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.  
Zpracování  osobních  údajů  v  evidenční  knize  se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění. 

 
(8) Na vyžádání je ubytovatel povinen předložit evidenční knihu ke kontrole správci poplatku. 
 

§ 30 
Splatnost poplatku 

 
Poplatník odvádí poplatek podle § 25 této vyhlášky správci poplatku půlročně vždy do 15-ti dnů ode 
dne uplynutí každého kalendářního pololetí. 
 

 
Oddíl VI 

POPLATEK ZA POVOLENÍ VJEZDU S MOTOROVÝMI VOZIDLY DO VYBRANÝCH 
ČÁSTÍ OBCE 

 
§ 31 

Předmět poplatku 
 
Poplatek se vybírá za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem na místní komunikaci od záchytného 
parkoviště před rekreačním zařízením U Pstruha, kde je jinak vjezd zakázán. 
 

§ 32 
Poplatník 

 
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení dle § 31 této vyhlášky. 
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§ 33 
Sazba poplatku 

 
Poplatek činí: 
a) 15,- Kč za každý započatý kalendářní den platnosti povolení, nebo 
b) paušální částkou 500,-Kč za kalendářní rok na základě dohody s poplatníkem 
a každý automobil, na který se povolení vztahuje. 
 

§ 34 
Osvobození od poplatku 

 
Od poplatku za povolení vjezdu s motorovými vozidly jsou osvobozeny: 
a) fyzické osoby, které mají trvalé bydliště v obci Modrava a fyzické osoby, které vlastní nemovitosti 

v územním obvodu obce Modrava, osoby jim blízké, zejména manželé a potomci těchto osob, 
b) osoby, které užívají nemovitost v územním obvodu obce Modrava pro svou hospodářskou činnost, 
c) držitelé průkazu ZTP a jejich průvodci, 
d) fyzické osoby, které přechodně pobývají v obci Modrava za účelem výkonu svého povolání, 
e) osoby, které zajišťují zásobování, opravárenské, údržbářské, zdravotní a sociální služby. 
 

§ 35 
Splatnost poplatku 

 
(1) Poplatek podle § 33 písm. a) této vyhlášky hradí poplatník na celou dobu platnosti povolení 

v hotovosti správci poplatků při vydání povolení podle § 31 této vyhlášky. 
 
(2) Poplatek podle § 33 písm. b) této vyhlášky hradí poplatník správci poplatků předem každoročně 

vždy do 30. ledna daného roku, na který je vydáno povolení podle § 31 této vyhlášky. V případě, že 
povolení, za které poplatník hradí poplatek podle § 33 písm. b) této vyhlášky na daný kalendářní 
rok je vydáno po 30. lednu tohoto roku, hradí poplatník tento poplatek správci poplatků při vydání 
povolení. 

 
 

Oddíl VII. 
POPLATEK Z HRACÍCH PŘÍSTROJŮ 

 
§ 36 

Předmět poplatku 
 
Poplatku podléhá každý provozovaný výherní hrací přístroj, umístěný v obvodu obce Modrava (dále jen 
„hrací přístroj“) ve smyslu § 17 a násl. zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění změn a doplňků. 
 

§ 37 
Poplatník 

 
Poplatníkem poplatku je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem hracího přístroje. 
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§ 38 

Povinnosti poplatníka 
 
(1) Poplatník je povinen písemně dnů oznámit správci poplatku uvedení hracího přístroje do provozu, 

změnu jeho umístění a ukončení provozu hracího přístroje, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne vzniku 
rozhodné skutečnosti.  

 
(2) V oznámení je poplatník povinen uvést své jméno a příjmení nebo firmu, rodné číslo, identifikační 

číslo a bydliště nebo sídlo, a dále čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní 
prostředky z jeho podnikatelské činnosti. Správce poplatku je povinen s poskytnutými údaji 
nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dále je povinen sdělit 
správci poplatku typ a výrobní číslo hracího přístroje a adresu jeho umístění. 

 
§ 39 

Sazba poplatku 
 
Sazba poplatku za každý hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři měsíce. Žádné úlevy ani osvobození od 
placení poplatku se neposkytují. 
 

§ 40 
Splatnost poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 
(1) Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení hracího přístroje do provozu. Pokud poplatník 

neoznámí správci poplatku uvedení hracího přístroje do provozu řádně a včas, bude poplatková 
povinnost doměřena ode dne uvedeného v rozhodnutí o povolení provozování hracího přístroje. 

 
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem  ukončení provozování hracího přístroje správci poplatku. 
 
(3) K datu vzniku poplatkové povinnosti je poplatník uhradit poplatek za období do konce roku, 

v němž poplatková povinnost vznikla. Další poplatky jsou splatné čtvrtletně předem vždy k 1.1., 
1.4., 1.7. a 1.10. kalendářního roku, jde-li o poplatek za tři měsíce, nebo ročně předem k 1.1. 
kalendářního roku, jde-li o poplatek za rok. 

 
 

Oddíl VIII 
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

 
§ 41 

Odstranění tvrdosti 
 
Ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti může Obecní úřad v Modravě na základě žádosti poplatníka, 
zpoplatněné dle zákona o správních poplatcích v platném znění, v jednotlivých případech poplatek nebo 
jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout.  
 

§ 42 
Sankce 

 
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec Modrava 

poplatek platebním  výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou 
(neodvedenou) část obec Modrava zvýší až na  trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na 
celé koruny nahoru. 
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(2) Za porušení povinností stanovených zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů nebo rozhodnutím podle tohoto předpisu, se ukládají poplatníkům pokuty podle 
§ 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.  

 
§ 43 

Lhůty pro vyměření 
 
(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji povinnost  stanovenou touto vyhláškou, lze dlužnou 

částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od  konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla. 

 
(2) Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v odst. (2) učiněn úkon směřující k vyměření  nebo doměření 

poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně 
uvědomen.  

 
(3) Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém 

poplatková povinnost vznikla. 
 

§ 44 
Zrušovací ustanovení 

 
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Modrava o místních poplatcích č.1/2003 ze dne 
19.12.2003. 
 

§ 45 
Účinnost vyhlášky 

 
Z důvodu naléhavého obecního zájmu nabývá vyhláška účinnosti dne 30.6.2004. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonín Schubert, starosta                                                                     Ing. Petr Mařík, místostarosta
 


