Obecně závazná vyhláška města Abertamy
o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za
užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a místním
poplatku z ubytovací kapacity
č.2/2009
Zastupitelstvo města Abertamy se na svém zasedání dne 17.6.2009 usneslo vydat dle § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009:

Oddíl I.
čl. 1- základní ustanovení
Město Abertamy vybírá 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 za provozovaný výherní hrací přístroj,
e) poplatek z ubytovací kapacity,

čl. 2 – správa poplatků
Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Abertamy (dále jen správce poplatku) dle zvláštních
předpisů.i
Oddíl II.
Poplatek ze psů
čl. 3 – základní ustanovení
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území města Abertamy.
(2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

čl. 4 – sazba poplatků
(1) Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní rok a psa chovaného
v rodinném domě a v domech do tří bytových jednotek

200,- Kč za jednoho psa
400,- Kč za druhého psa
800,- Kč za třetího psa
1.500,- Kč za čtvrtého a každého
dalšího psa

v domech se čtyřmi a více
bytovými jednotkami a nájemních bytech

350,- Kč za jednoho psa
700,- Kč za druhého psa
1.400,- Kč ročně za třetího psa
1.500,- Kč za čtvrtého a každého
dalšího psa.

Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí
200,- Kč za jednoho psa a 300,- Kč za každého dalšího psa.
čl. 5 – úlevy a osvobození od poplatků
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocnáii a osoba s
těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu,iii 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.iv
(2) Nárok na osvobození od poplatku ze psů je držitel povinen prokázat do 15.3 každého roku.
(3) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
čl. 6 – povinnosti poplatníků
(1) Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti. Je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku ze psů do 15
dnů od jejího vzniku. Držitel je také povinen oznámit ve stejné lhůtě i zánik poplatkové povinnosti.

Oddíl III.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
čl. 7 – základní ustanovení
(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu
pobývají v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto
osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu (poplatník).
(2) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je
fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla (dále jen ubytovatel); tato osoba je
plátcem poplatku a za poplatek ručí.
čl. 8 – oznamovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen oznámit správci poplatku zahájení činnosti (ubytování) ve lhůtě do 10-ti dnů
po faktickém zahájení činnosti.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník je povinen sdělit správci poplatku své jméno,
příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační číslo.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování,
účel pobytu, 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 zvláštním právním předpisem.v

čl. 9 – sazby poplatku
Sazba poplatku za rekreační pobyt činí 2,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento
dnem příchodu.
čl. 10 – 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 předpisuvi a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné).
čl. 11 – splatnost poplatku
(1) Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na účet správce poplatku, případně jej
odvede v hotovosti v pokladně správce poplatku nejpozději do 10tého dne následujícího měsíce
(čtvrtletí).

Oddíl IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
čl. 12 – základní ustanovení
(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 podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, tržnice, silnice, chodníky,
místní komunikace, parky, veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.
Veřejná prostranství pro účely místního poplatku za užívání veřejného prostranství, jsou vymezena
v příloze č.1 vyhlášky.
(3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné
prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik
uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může
uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.
(4) Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy toto
užívání skončí.
čl. 13 – sazby poplatků
Sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí:
- za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje a služeb 10,- Kč
- za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků a jiných obdobných atrakcí 25,- Kč

-

za použití veřejného prostranství k výkopovým pracím, k umístění skládky stavebního materiálu
při stavbě obytného domu 10,- Kč
v ostatních případech 10,- Kč

Roční paušální částka
- za použití veřejného prostranství k umístění celého reklamního zařízení všeho druhu 1.000,-Kč.
- za celé vyhrazené parkovací místo 1.000,-Kč
- za vyhrazení celého trvalého místa pro zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb 5.000,Kč

čl. 14 – osvobození od poplatků
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni uživatelé tohoto
prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní činnost
a veřejně prospěšné účely.
(2) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa
nepodléhají osoby zdravotně postižené. vii
čl. 15 – povinnosti poplatníků
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti za zvláštní užívání
veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště, sídlo, rodné
číslo, identifikační číslo.
čl. 16 - splatnost poplatků
(1) Poplatek za umístění reklamního zařízení, poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa a
poplatek za užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 30 dní je splatný první den tohoto
užívání.
(2) V ostatních případech je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na
účet správce.

Oddíl V.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
čl. 17 – základní ustanovení
(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj.
(2) Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.
čl. 18 – sazba poplatku
(2) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5000 Kč.
čl. 19 – splatnost poplatku
Poplatník provede úhradu poplatku nejpozději do 10 dnů následujícího měsíce po skončení čtvrtletí na
účet správce nebo odvede v hotovosti v pokladně správce.

Oddíl VI.
Poplatek z ubytovací kapacity
čl. 20 – základní ustanovení
(1) Předmětem poplatku z ubytovací kapacity jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému
ubytování za úplatu.
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla (dále jen „poplatník“).
čl. 21 – oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě
do 10-ti dnů po faktickém zahájení činnosti.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník je povinen sdělit správci poplatku své jméno,
příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační číslo.
(3) Poplatník je povinen vést písemně evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno,
příjmení, adresu trvalého místa pobytu nebo 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 zvláštním předpisem.viii
čl. 22 – sazba poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity činí za každé využité lůžko a den 2,- Kč.
čl. 23 –osvobození
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,
a) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako
hotelová zařízení,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
čl. 24 – splatnost poplatku
Poplatník provede úhradu poplatku nejpozději do 10 dnů následujícího měsíce po skončení čtvrtletí na
účet správce nebo odvede v hotovosti v pokladně správce.

Oddíl VII.

čl. 25
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem.

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní
úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až
na trojnásobek: toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
(2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Oddíl VIII.
Ustanovení zrušující

čl. 26
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Abertamy o místních poplatcích č. 1/1998 ze dne 23.2.1998
Oddíl IX.
Účinnost
čl. 27
Tato vyhláška byla vyhlášena vyvěšením dne 30.12.2010 na úřední desce a nabývá účinnosti
dnem 12.01.2010

…………………………..
Jana Rojovská
místostarosta města

i

…………………………..
Zdeněk Lakatoš
starosta města
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