S účinností od 1.1.2020 vydalo Zastupitelstvo města Tachov nové obecně závazné vyhlášky, a to o
místním poplatku ze psů, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku
z pobytu a místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Reagovalo tak zejména na rozsáhlou novelu zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích. Přinášíme proto přehled hlavním změn.

U místního poplatku ze psů novela zákona rozšiřuje okruh poplatníků, kdy nově jsou poplatníky
nejen osoby s trvalým pobytem na území města, ale i osoby s ohlášeným místem pobytu podle
zákona o pobytu cizinců na území ČR. Dochází ke změně podmínek pro vznik nároku na nižší sazbu,
na kterou budou mít nově nárok všechny osoby starší 65 let a nároku na úlevu pro poživatele
invalidního nebo starobního důchodu bez ohledu na to, zdali mají vedle důchodu nějaký další příjem.
Novela rovněž osvobozuje všechny osoby provozující útulky pro psy bez ohledu na osobu zřizovatele
a držitele průkazů ZTP. Nárok na úlevu nebo osvobození musí ale poplatník ohlásit nejpozději do 30
dnů od skutečnosti zakládající tento nárok. Jinak nárok zaniká. Sazby poplatku jsou zachovány. Mění
se splatnost poplatku - poplatek do 1 200 Kč ročně je splatný jednorázově do 31. března příslušného
kalendářního roku, poplatek ve výši 1 200 Kč a více ročně je splatný ve dvou stejných splátkách,
nejpozději v termínech do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku.

U místního poplatku za užívání veřejného prostranství novela zákona upřesňuje okruh zdravotně
postižených osob osvobozených od poplatku, a to jen na osoby s průkazem ZTP a ZTP/P. U některých
druhů zvláštního užívání veřejného prostranství se zavádí nové sazby poplatku a v návaznosti na to i
nové splatnosti poplatku.

Novela zákona nahrazuje poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity
jedním poplatkem z pobytu. Předmětem tohoto poplatku je krátkodobý pobyt za úplatu bez ohledu
na účel pobytu a účel užívání objektu, ve kterém je pobyt uskutečňován. Krátkodobým pobytem se
rozumí pobyt max. 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednoho poskytovatele pobytu. Sazba
poplatku je stanovena ve výši 21 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zaznamenala pouze drobné úpravy. Sazba
poplatku zůstává ve výši 500 Kč na osobu a rok. Zachována zůstává i splatnost poplatku.

Nové obecně závazné vyhlášky naleznete na webových stránkách města Tachova.

