Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007
o místních poplatcích
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň se usneslo dne 19.12.2007 vydat na základě ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Městys Lázně Toušeň (dále jen městys) ve své samostatné působnosti bude vybírat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

poplatek ze psů (článek 2),
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (článek 3),
poplatek za užívání veřejného prostranství (článek 4),
poplatek ze vstupného (článek 5),
poplatek z ubytovací kapacity (článek 6),
poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst (článek 7),
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (článek 8).
Článek 2
Poplatek ze psů

1.
Poplatek ze psů platí fyzická osoba s trvalým pobytem v městysi nebo právnická
osoba se sídlem v městysi, která je držitelem psa. Poplatek ze psů se platí od psů starších 3
měsíců.
2.
a)
b)

Od poplatku je osvobozeno držení psů:
mladších 6 měsíců
jejichž držitelem je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod 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.

3.
a)
b)

Sazba poplatku činí ročně:
za prvního psa
za každého dalšího psa téhož držitele

300,-- Kč
450,-- Kč

4.
Je-li držitelem psa důchodce, jehož jediným zdrojem příjmu je invalidní, starobní,
vdovský nebo vdovecký důchod anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku
ročně:
a)
za prvního psa
120,-- Kč
b)
za každého dalšího psa téhož držitele
200,-- Kč
5.
Slouží-li pes k podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti, činí poplatek 700,-Kč ročně.
6.
V případě vzniku, zániku nebo změny poplatkové povinnosti v průběhu roku se platí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně

místa trvalého pobytu nebo sídla držiteli začíná poplatková povinnost v obci následujícím
měsícem, kdy se do obce přistěhoval a končí kalendářním měsícem, kdy se z obce odstěhoval.
7.
Poplatek je splatný, nečiní-li více než 600,-- Kč, ročně, vždy k poslednímu dni měsíce
února za běžný kalendářní rok.
8.
Činí-li poplatková povinnost více než 600,-- Kč, je poplatek splatný ve dvou stejných
částkách k poslednímu dni února a poslednímu dni června běžného roku.
9.
Vznikne-li poplatková povinnost nebo dojde-li ke změně poplatkové povinnosti
v průběhu roku, je poplatek nebo jeho zvýšení, splatné do 15 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti nebo ode dne změny poplatkové povinnosti. Poplatek se platí poměrně na zbylou
část roku.
10.
Držitel uvedený v odstavci 1 je povinen registrovat psa do 10 dnů ode dne, kdy se stal
jeho držitelem. Jedná-li se o psa, který byl registrován a u něhož vznikla nebo zanikla
poplatková povinnost, oznámí tuto skutečnost vlastník do 10 dnů od vzniku této skutečnosti.
Poplatek podle tohoto článku se přepočítá; vzniklý nedoplatek držitel ve lhůtě 10 dnů doplatí,
přeplatek obec do 30 dnů na žádost vrátí. Obdobně se postupuje v případě zániku poplatkové
povinnosti.
Článek 3
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1.
Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v městysi za
účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
2.
a)
b)

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají
osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod, a jejich průvodci,
osoby mladší 18 let nebo starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti
(výchovné).

3.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro městys
ubytovatel. Ubytovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.
4.
Ubytovatel je povinen písemně oznámit obci zahájení ubytovací činnosti do 10 dnů
ode dne právní moci povolení k provozování této činnosti; není-li takového povolení, do
následujícího pracovního dne od zahájení poskytování ubytování.
5.
V oznámení ubytovatel uvede, jedná-li se o fyzickou osobu, jméno a příjmení,
bydliště, rodné číslo, IČO (bylo-li přiděleno) a adresu místa, kde je ubytování poskytováno;
jedná-li se o právnickou osobu, uvede svůj název (obchodní firmu), sídlo, IČO a adresu místa,
kde je ubytování poskytováno.
6.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu s číslovanými listy, do
které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, den, měsíc a rok narození,
adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, případnou skutečnost
podle odstavce 2 a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto
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zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel
uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Ubytovací kniha musí být před jejím
prvním použitím očíslována a opatřena otiskem razítka obce. Ubytovatel je povinen požádat o
označení ubytovací knihy a předložit ubytovací knihu městysi. Městys vede evidenci
vydaných knih včetně počtu stran. Městys je povinen označit předloženou knihu neprodleně,
nejpozději následující pracovní den po jejím předložení a žádosti ubytovatele.
7.
Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 15,-- Kč za osobu a za každý i
započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.
8.

Poplatek je splatný čtvrtletně do 15 dnů od konce příslušného čtvrtletí za toto čtvrtletí.
Článek 4
Poplatek za užívání veřejného prostranství

1.
Poplatek za užívání veřejného prostranství 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.
2.
Veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky jsou všechna náměstí, ulice,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví, viz příloha 1.
3.
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které
užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
4.
Uživatel je povinen podat písemnou a řádně odůvodněnou žádost nejméně 14
kalendářních dní před zahájením užívání na úřadě městyse. V žádosti uvede jméno a příjmení,
popř. název (obchodní firmu), bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
5.
Při užívání veřejného prostranství v případě poutě se nevyžaduje termín podání žádosti
pro uživatele podle odstavce 4 ve lhůtě 14 kalendářních dnů předem. Platba bude provedena v
hotovosti při konání této akce.
6.
Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den užívání
veřejného prostranství:
a)
k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje
50,-- Kč
b)
k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování služeb
10,-- Kč
c)
k použití pro reklamní zařízení
60,-- Kč
d)
k použití pro kulturní a sportovní akce
10,-- Kč
e)
k použití pro účely tvorby filmových a televizních děl
10,-- Kč
f)
za umístění zařízení a provoz cirkusu
10,-- Kč
g)
za umístění zařízení a provoz lunaparku a jiných obdobných
atrakcí (např. pouť)
100,-- Kč
h)
provádění výkopových prací
10,-- Kč
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7.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se stanoví paušální částkou v těchto
případech:

a)

za umístění jednoho reklamního zařízení jako reklamního poutače pro akce i aktivity a
jednorázové aktivity v obci, za každý započatý m2:
na týden
80,-- Kč
na měsíc
150,-- Kč
na rok
500,-- Kč

b)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa za každý započatý měsíc užívání pro
osobní automobil
150,-- Kč
užitková a dodávková vozidla a osobní vozidla s vlekem
200,-- Kč
nákladní automobil
300,-- Kč

c)

za umístění stavebního zařízení, stavebního a odpadového nebo jiného materiálu po
dobu platnosti stavebního povolení
dva týdny
zdarma
za každý započatý měsíc nad dobu dvou týdnů
30,-- Kč/1m2

d)

za umístění stavebního zařízení, stavebního a odpadového nebo jiného materiálu bez
stavebního povolení
měsíc
40,-- Kč/1m2

8.
a)
b)
c)
d)

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné akce
akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nejedná-li se o reklamní akce
kulturní a sportovní akce pořádané na tomto prostranství bez vstupného
vyhrazení jednoho trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené.

9.
Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy bylo započato s užíváním veřejného
prostranství a končí dnem, kdy užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo
odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
10.
Poplatek je splatný s výjimkou uživatelů uvedených v odstavci 5, před započetím
užívání veřejného prostranství. V případě prodloužení doby užívání nad dobu uvedenou
v ohlášení je poplatek (jeho doplatek) splatný nejpozději dnem ukončení neprodlouženého
užívání prostranství.
Článek 5
Poplatek ze vstupného
1.
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
Vstupným se pro účely této vyhlášky rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za
to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely, se poplatek neplatí.
2.
Poplatníkem jsou fyzické a právnické osoby, které akci uvedenou v odstavci 1 pořádají
(pořadatel).
3.

Pořadatel je povinen před započetím akce písemně sdělit městysi své jméno a
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příjmení, obchodní firmu nebo název, sídlo nebo bydliště, IČO nebo rodné číslo a u
podnikatelských subjektů též číslo účtu u peněžního ústavu.
4.
Pořadatel je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit obci její pořádání a
předložit ke kontrole a označení vstupenky na akci. Vstupenky musí být označeny datem a
příp. i hodinou konání akce, jménem pořadatele, jmenovitou hodnotou a pořadovým číslem.
5.
Při vstupu na akci je pořadatel povinen prodanou vstupenku vhodným způsobem
znehodnotit, např. natržením, barvou apod.
6.
Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat obci vyúčtování poplatku, ve
kterém uvede údaje podle odstavce 4, počet prodaných vstupenek, cenu prodaných vstupenek.
S tímto předloží ke kontrole a znehodnocení neprodané vstupenky. Za neprodané vstupenky
se nepovažují vstupenky znehodnocené podle odstavce 5 nebo vstupenky, které nejsou
číslovány v nepřerušené řadě za sebou.
7.

Sazba poplatku činí 10 % z celkové výše vybraného vstupného.

8.

Poplatek je splatný ve lhůtě 5 dnů po skončení akce.
Článek 6
Poplatek z ubytovací kapacity

1.
Poplatku podléhají ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému
ubytování za úplatu.
2.
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,
d)
ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
3.
Poplatek platí ubytovatel. Ubytovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování poskytla.
4.
Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti, při které vzniká poplatková
povinnost, do 3 pracovních dnů ode dne, kdy začne ubytování poskytovat nebo kdy získá
oprávnění k poskytování ubytovacích služeb.
5.
Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt (článek 3 odst. 6) s výjimkou údaje o účelu pobytu. V ubytovací knize uvede
případné skutečnosti podle odst. 2.
6.

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 2,-- Kč za každé využité lůžko a den.

7.
Poplatek podle odst. 6 je splatný vždy do 15 dnů po skončení příslušného čtvrtletí za
toto čtvrtletí.
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Článek 7
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst
1.
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst platí fyzická
nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst (provozovatel). Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo
vlastníci nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti.
Dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo
osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.
2.
Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do míst, do
kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.
3.
Poplatek je splatný předem. Provozovatel uvede při platbě poplatku požadovanou
dobu pro vjezd, registrační značku vozu a své jméno a příjmení.
4.

Poplatek činí 20,-- Kč za den.

5.
Provozovatel je povinen umístit doklad o povolení k vjezdu na viditelném místě ve
vozidle po celou dobu, kdy se nachází v místě, pro které bylo vydáno povolení.
Článek 8
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
1.

Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj.

2.

Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.

3.

Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5.000,-- Kč.

4.
Poplatek je splatný vždy do 1 měsíce po dni povolení, dále pak do jednoho měsíce po
uplynutí každých 3 měsíců povolení. Poplatek může být provozovatelem uhrazen též
jednorázově.
Článek 9
Ustanovení společná
1.
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny včas nebo ve správné výši), vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky
se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2.
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost
nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č.
337/1997 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3.
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně
závaznou vyhláškou. lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4.

Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
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poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně
uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
5.
Na žádost poplatníka může úřad městyse z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Článek 10
Ustanovení přechodná a závěrečná
1.

Na poplatky do dne účinnosti této vyhlášky se použijí dosavadní předpisy.
Článek 11
Ustanovení zrušovací

Zrušují se:
Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 1/2005 o místních poplatcích.
Článek 12
Účinnost
1.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Miloslava Sochová
místostarostka

Vyhláška schválena Zastupitelstvem obce
Datum vyhlášení (vyvěšení):
Datum sejmutí:
Datum účinnosti:

Ludmila Svobodová
starostka

dne
dne
dne
dne
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19.12.2007
20.12.2007
4.1.2008
19.12.2007

