
 

 

8. 
 
 

Obecně závazná vyhláška, 
 

kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 
 

      
          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2011 vydat podle § 44 odst. 3 
písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 odst. 2 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona 
č. 281/2009 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

 
Čl. I 

 
          Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, 
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
1. V § 1 se slova „ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku“ nahrazují slovy „vznik a zánik“ 
a za slovo „povinnosti,“ se vkládají slova „lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti,“. 
 
2. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9, 10 a 11 zní: 

 
„§ 4 

Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti 
 
          (1) Údaje uváděné poplatníkem v ohlášení9), tj.:  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný   
    identifikátor10), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další 
    adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny 
    jednat v poplatkových věcech; 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 
    služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět 
    poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka;  
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti; 
je poplatník povinen sdělit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která 
má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Po přihlášení psa vydá správce poplatku 
poplatníkovi evidenční známku. 
 
          (2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 
oznámit správci poplatku  do 15 dnů ode dne, kdy nastala.11) 

 
          (3) Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od poplatku osvobozen. 
 
 9) § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. 
10) § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
11) § 14a odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 281/2009 Sb.“. 
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Čl. II 
      
          Obecně závazná vyhláška č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský 
nebo rekreační pobyt, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 Sb. hl. m. Prahy a obecně 
závazné vyhlášky č. 7/2009 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
1. V § 1 se slova „ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku“ nahrazují slovy „vznik a zánik“ 
a za slovo „povinnosti,“ se vkládají slova „lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti,“. 
 
2. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5, 6, 7 a 8 zní:  
 

„§ 4 
Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti 

 
          (1) Údaje uváděné ubytovatelem v ohlášení5), tj.:  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný 
    identifikátor6), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další 
    adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny 
    jednat v poplatkových věcech; 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 
    služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět 
    poplatku souvisí s podnikatelskou činností ubytovatele;  
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména počet lůžek sloužících 
    k ubytování a adresu ubytovacího zařízení; 
je ubytovatel povinen oznámit ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení 
nebo oprávnění k činnosti (ubytování), v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení 
činnosti (ubytování). 
 
          (2) Ubytovatel, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce 
v tuzemsku pro doručování.7) 

 
          (3) Po skončení kalendářního měsíce je ubytovatel povinen nahlásit správci poplatku 
počet dnů pobytu ubytovaných osob, které podléhají poplatku, a celkovou částku poplatku, 
kterou je povinen za tyto osoby odvést, a to do patnáctého dne každého následujícího měsíce. 
 
          (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu 
oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8) 

 
5) § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. 
6) § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
7) § 14a odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. 
8) § 14a odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 281/2009 Sb.“. 
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                                                                   Čl. III 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2011. 
                                                         

 
 
 
 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., v. r. 
primátor hlavního města Prahy 

 
Ing. Karel Březina, v. r. 

I. náměstek primátora hlavního města Prahy 




