Město Týnec nad labem
Obecně závazná vyhláška
města Týnec nad Labem
č. 2/2010

o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem schvaluje a vydává dne 30.12. 2010 usnesením č.928/2010
v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, a ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích:

Oddíl I.
Základní ustanovení
Čl. 1
1) Město Týnec nad Labem zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů1
b) poplatek za užívání veřejného prostranství2
c) poplatek z ubytovací kapacity3
d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu4
e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů5

f) poplatek ze vstupného
.
2) Správu poplatků vykonává Úřad města Týnec nad Labem (správce poplatků).

Oddíl II.
Poplatek ze psů
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatků ohlásit6 vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti
do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech.
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§ 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
3
§ 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
4
§ 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
5
§ 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
6
§ 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2
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3) Povinnosti podle odstavce 1) a 2) se vztahují i na poplatníky, kteří jsou od poplatku ze psů
zcela, popř. zčásti nebo po určitou dobu, osvobozeni.

Čl. 3
Sazba poplatku ze psů
Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a) za prvního psa
80,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
200,-Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
30,-Kč.
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního,
starobního,vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatele sirotčího důchodu.
100,-Kč
Čl. 4
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku ze psů je osvobozen nad rámec ust. § 2 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů :
a) držitel psa, který převzal psa z útulku, a to po dobu 1 roku ode dne převzetí.
b) osoby nevidomé
c) osoby bezmocné, nebo držitelé průkazu ZTP-P ( zvláště těžce postižení, kterým byl přiznán 3
stupeń mimořádných výhod, podle zvláštního předpisu)
d) osoby, které jsou držiteli lovecky upotřebitelných loveckých psů s příslušným osvědčením
e) osoby, které jsou držiteli psů se speciálním výcvikem pro záchranářské účely a psů specielně
vycvičených jako doprovod osob nevidomých a bezmocných s příslušným osvědčením
2) Úleva se poskytuje :
a) osobám provozující útulek zřízený obcí pro ztracené, nebo opuštěné psy v celé výši stanoveného
sazebníku poplatku městem (článek 3)

Čl. 5
Splatnost poplatku ze psů
1) Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vždy do 30. dubna každého roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 30. dubna, je poplatek ze psů splatný do 30ti
dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 7
Veřejné prostranství
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Veřejné prostranství7, za jehož užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství,
je konkretizováno v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 8
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatků předem (nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti)
ohlásit6 předpokládanou dobu, místo a plochu užívání veřejného prostranství.
2) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech, včetně ukončení užívání veřejného prostranství.
3) Povinnosti podle odstavce 1) a 2) se vztahují i na poplatníky, kteří jsou od poplatku za užívání
veřejného prostranství zcela, popř. zčásti nebo po určitou dobu, osvobozeni.
Čl. 9
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství
1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i
započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

10,-Kč

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje

20,-Kč,

c) za provádění výkopových prací

10,-Kč,

d) za umístění stavebního zařízení

10,-Kč,

e) za umístění zařízení lunaparků, a jiných obdobných atrakcí

20,-Kč,

f) za umístění skládek stavebního a podobného materiálu

10,-Kč,

g) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10,-Kč.

h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa

10,-Kč

i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce

10,-Kč

j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce

10,-Kč

k) za umístění reklamního zařízení

20,-Kč

l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

10,-Kč

a) Město stanovuje poplatek paušální částkou na 1 rok následovně :
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro automobil 3000,-Kč
3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se
platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.
Čl. 10
Osvobození
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§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v znění pozdějších předpisů
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Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny nad rámec ust. § 4 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, akce, které pořádá město Týnec
nad Labem.
Čl. 11
Splatnost poplatku za užívání veřejného prostranství
Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný:
a)
b)

při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo s
užíváním veřejného prostranství započato,
při užívání veřejného prostranství po dobu delší 30 dnů je možné poplatek rozdělit v
jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná
nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, a druhá splátka
nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno, nejpozději však do
31. prosince příslušného kalendářního roku.

Oddíl IV.
Poplatek z ubytovací kapacity
Čl. 12
Ohlašovací povinnost
1)

Poplatník je povinen správci poplatků ohlásit zahájení činnosti spočívající v poskytování
přechodného ubytování ve lhůtě do 15ti dnů od zahájení této činnosti.

2)

Poplatník je povinen správci poplatků ohlásit ukončení činnosti spočívající v poskytování
přechodného ubytování nejpozději ke dni ukončení této činnosti.

3)

Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech.
Čl. 13
Sazba poplatku z ubytovací kapacity

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 4,-Kč za každé využité lůžko a den.
Čl. 14
Splatnost poplatku z ubytovací kapacity
Poplatek z ubytovací kapacity je splatný nejpozději do 15ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Oddíl V.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Čl.. 15
Předmět poplatku, poplatník
1) Poplatku za provozovaný výherně hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podléhá každý
a) povolený hrací přístroj nebo
b) jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí.
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2) Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen ,,VHP“) nebo jiného
technického herního zařízení povolovaného Ministerstvem financí (dále jen ,,jiné THZ“).

Čl. 16
Vznik a vznik poplatkové povinnosti
1) Poplatek za VHP se platí ode dne , kdy byl VHP uveden do provozu. Za jiné THZ se poplatek
Platí ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo jiné THZ povoleno.
2) Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem ukončení provozu VHP. Poplatková povinnost za
jiné THZ zaniká dnem uplynutí lhůty, na kterou bylo povolení vydáno, nebo dnem, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí, kterým bylo povolení zrušeno.
Čl. 17
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatků ohlásit6 uvedení výherního hracího přístroje nebo jiného
technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
(dále jen „výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení“) do provozu, a to ve lhůtě do
15ti dnů od uvedení provozu.
2) Poplatník, který ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky provozuje na území města Týnec
nad Labem jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatků a současně uvést všechny
skutečnosti rozhodné pro správu poplatku, a to ve lhůtě do 15ti dnů ode dne nabytí účinnosti
této obecně závazné vyhlášky.
3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech a do 15ti dnů ukončení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného
technického herního zařízení, tj. zánik poplatkové povinnosti.
Čl. 18
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
činí 5.000,-Kč na 3 měsíce.
2) V případě, že výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení bude provozováno po
dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.
Čl. 19
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný:
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního
zařízení na dobu nejdéle 3 měsíců v poslední den čtvrtletí, ve kterém byl výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení uveden do provozu
b) při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního
zařízení na dobu delší než 3 měsíce vždy v poslední den příslušného čtvrtletí (ve čtvrtém
čtvrtletí nejpozději do 15. 12.), počínaje čtvrtletím, ve kterém byl výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení uveden do provozu, resp. u jiných technických
herních zařízení, která jsou ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky již v provozu,
počínaje prvním čtvrtletím účinnosti této obecně závazné vyhlášky.
5

2) Poplatník může poplatek zaplatit jednorázově, a to nejpozději do 2 měsíců po zahájení provozu
výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení.

Oddíl VI.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
(dál jen „poplatek za komunální odpad“)
Čl. 20
Ohlašovací povinnost
1)

Poplatník je povinen ohlásit6 správci poplatků vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti
do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

2)

Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech.
Čl. 21
Sazba poplatku za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
1. fyzickou osobu, která má na území města trvalý pobyt
450,-Kč.
Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních
poplatcích ve výši 200,-Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních
poplatcích ve výši 250,-Kč.
2. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, nacházející se na území města, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba
450,-Kč.
Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních
poplatcích ve výši 200,-Kč
b)částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních
poplatcích ve výši 250,-Kč.
3. .Pro držitele průkazu ZTP a ZT-P je stanoven poplatek ve výši 150,-Kč/osoba/rok.
4. Držitele průkazu ZTP a ZTP-P ve věku do 18-ti let jsou zcela osvobozeni.
5. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo
slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném roce. Dojdeli ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci
tohoto měsíce.
Rozúčtování nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
osobu je stanoveno v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 22
Osvobození od poplatku za komunální odpad
Od poplatku za komunální odpad je osvobozena:
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a) fyzická osoba, která pobývá celoročně v zahraničí,
b) fyzická osoba, která je hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně – na Úřadě města Týnec
nad Labem, avšak na území města Týnec nad Labem se prokazatelně nezdržuje.
Vznik nároku na osvobození je fyzická osoba povinna správci poplatků oznámit a prokázat vždy
nejpozději do doby splatnosti poplatku, popř. do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající
nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je fyzická osoba povinna oznámit správci
poplatku zánik nároku na osvobození.
Cl. 23
Splatnost poplatku za komunální odpad
1)

Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření vždy do 30. 4. každého roku.

2)

Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 30. 4., je poplatek za komunální odpad splatný
do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Oddíl VII.
Poplatek ze vstupného
Čl. 24
Předmět poplatku a poplatník
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 rozumí
peněžitá částka , kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akce pořádají.
Čl. 25
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen nejpozději 15 dní před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání
a předložit vstupenky k označení městskému úřadu v Týnci nad Labem, vstupenky musejí být ještě
označeny cenou, datem, hodinou konání akce a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci
pořádá.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení jméno a
adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název sídla a IČ, jde-li o právnickou osobu.
Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 7 dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech.
Čl. 26
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na :
a) kulturní akce
20%
b) sportovní akce
20%
c) prodejní akce
20%
d) reklamní akce
20%
7

Čl. 27
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne skončení akce.
Čl. 28
Osvobození
1) Od poplatku se osvobozují :
a) akce jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšný účel
b) sportovní akce místních TJ, místním společenským organizacím, akce pořádané městem
e) filmová představení konaná v místním letním kině, výchovné výstavy, filatelistické výstavy
d) sportovní a kulturní akce určené mládeži a dětem.

Oddíl VIII
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Čl. 29
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno , popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, bylli přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech,
b) čísla všech 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 nebo plátce,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečnosti
zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
2) Poplatník nebo plátce, 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 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.
3) Dojde-li ke změně údajů či skutečnosti uvedených v ohlášení, je povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne , kdy nastala.
Čl. 29
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši , vyměří obecní úřad
poplatek platebním výměrem.
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
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Čl. 30
Přechodné ustanovení
Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky na základě obecně
závazných vyhlášek města Týnec nad Labem č. 5/2007 (ze vstupného) ze dne 30.8.2007, č.8/2007
(ubytovací kapacita) ze dne 30.8.2007, č. 4/2007 (ze psů) ze dne 30.8.2007, č. 2/99 (VHP) ze dne
18.1.1999, č. 2/2008 (odpady) ze dne 19.12.2008, č.7/2007 (veřejné prostranství) ze dne30.8.2007,
č. 8/2007 (ubytovací kapacita) ze dne 30.8.2007, o místních poplatcích zůstávají nedotčeny a
posuzují se podle uvedených obecně závazných vyhlášek města.
Čl. 31
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Týnec nad Labem č. 5/2007 (ze vstupného) ze dne
30.8.2007, č.8/2007 (ubytovací kapacita) ze dne 30.8.2007, č.4/2007 (ze psů) ze dne 30.8.2007,
č.2/99 (VHP) ze dne 18.1.1999, č.2/2008 (odpady) ze dne 19.12.2008, č. 7/2007 (veřejné
prostranství) ze dne 30.8.2007, č. 8/2007 (ubytovací kapacita) ze dne 30.8.2007, o místních
poplatcích..
Čl. 32
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

-----------------------------------Mgr. Zuzana Hájková
místostarosta města

-----------------------------------starosta města

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Týnec nad Labem č. 2/2010 o místních poplatcích

Veřejné prostranství, za jehož užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství:

Mapa a specifikování veřejného prostranství neposílám. ( příloha č.1)
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Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášce města Týnec nad Labem č. 2/2010 o místních poplatcích

Rozúčtování nákladů města za rok 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:

Náklady města Týnec nad Labem za rok 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
vznikajícího na území města Týnec nad Labem :
2051689,- Kč

Počet poplatníků poplatku za komunální odpad
- fyzické osoby hlášené na území města Týnec nad Labem trvalému pobytu
- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, nacházející se na území města Týnec nad Labem, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
(uveden počet těchto staveb)
celkem

2040

171
2211

Náklady města Týnec nad Labem za rok 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
osobu
928,-Kč. (927,94)
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