
  

V Y H L Á Š K A  

o místních poplatcích 

  

E 29 / 96 

  

  

Platná v územním obvodu města Č e l á k o v i c e 

  

  

Městské zastupitelstvo města Čelákovic schválilo dne 29. 5. 1996 

v souladu s ustanoveními § 14, 16 a 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. , o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ustanovením § 15 zákona ČNR 
č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 

  

Oddíl I 

  

Základní ustanovení 

  

Čl.l 

  

(1) Město Čelákovice vybírá tyto místní poplatky: 

  

a) poplatek ze psů, 



b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

c) poplatek za užívání veřejného prostranství 

d) poplatek ze vstupného 

e) poplatek z ubytovací kapacity 

  

(2) Výkon správy těchto poplatků provádí Městský úřad v Čelákovicích. 

  

  

Oddíl II 

  

Poplatek ze psů 

  

Čl. 2 

Předmět poplatku 

  

Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců. 

  

Čl. 3 

Poplatník 

  

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a má 
na území obce trvalý pobyt nebo sídlo. 

  

Čl. 4 



Oznamovací povinnost 

  

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do 
vlastnictví. Po dovršení stáří psa šesti měsíců je poplatník povinen podat 
přiznání k poplatku a poplatek zaplatit podle čl. 9. 

  

(2) Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od 
poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky 
osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat. 

  

(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou 
skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů 
od jejího vzniku. 

  

(4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci 
poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, 
rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na 
nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 

  

(5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku 
ohlásit všechny psy v domě chované. 

  

Čl. 5 

Identifikace psů 

  

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu 
na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník 
je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná na 
jiného psa i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této 



známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15 
dnů. 

  

  

ČL. 6 

Sazby poplatku 

  

Poplatek ze psa činí ročně: 

  

Za prvního psa Za druhého a každého 

dalšího psa téhož vlastníka 

--------------------------------------------------------------------- 

  

a) základní sazba 600 Kč 900 Kč 

  

b) sazba poplatku za psa 

chovaného v rod. domku 100 Kč 150 Kč 

  

c) sazba poplatku za psa,jehož 

vlastníkem je poživatel sta- 

robního, invalidního a vdov- 

ského důchodu, který je jejich 

jediným zdrojem příjmů 

  



- při základní sazbě 100 Kč 150 Kč 

- v rodinném domku 50 Kč 75 Kč 

  

  

Čl. 7 

Osvobození 

  

(1) Poplatek se neplatí ze psů: 

  

a) jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé 
průkazek ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem), 

a dále: 

b) kteří patří městskému úřadu a rozpočtovým a příspěvkovým 
organizacím, jejichž zřizovatelem je město, 

c) sloužících policii a městské policii a speciálně cvičených 

záchranářských a loveckých psů, pokud mají příslušné osvědčení, 

d) umístěných v útulcích k tomu určených, 

e) převzatých z útulku po dobu 1 roku. 

  

(2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31.ledna příslušného 
kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá. 

(3) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození. 

  

  

Čl. 8 



Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

  

(1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy 
poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce 
kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby 

(2) Zanikne-li poplatková povinnost musí tuto skutečnost poplatník správci 
poplatku oznámit. 

Čl. 9 

Splatnost poplatku 

  

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března každého roku. 

   

  

Oddíl III 

  

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

  

  

Čl. 10 

Předmět poplatku 

  

Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a 
v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo 
rekreace. 

  

  



Čl. 11 

Poplatník 

  

Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě 
uvedeném v čl. 10 pobývá za účelem léčení nebo rekreace. 

  

  

Čl. 12 

Plátce 

  

Poplatek vybírá ve stanovené výši fyzická nebo právnická osoba, která 
přechodné ubytování za úplatu poskytka (dále jen "ubytovatel"). Ubytovatel 
pod svou vlastní majetkovou odpovědností poplatek vybraný od poplatníků 
nebo poplatníkům sražený odvádí správci poplatku a za poplatek ručí. 

  

  

Čl. 13 

Oznamovací povinnost 

  

(1) Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (ubytování) ve 
lhůtě do 30 dnů ode právní moci povolení k této činnosti, v ostatních 
případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. 

  

(2) Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci 
poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, 
rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na 
nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 



  

(3) Ubytovatel je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro 
potřeby kontroly placení poplatku, zapsat jméno, datum narození a adresu 
trvalého bydliště poplatníka, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu 
a odchodu, počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích 
knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla 
ubytovaných od začátku roku až do jeho konce. 

  

  

Čl. 14 

Sazby poplatku 

  

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 5 Kč za osobu a každý i 
započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu. 

  

Čl. 15 

Osvobození 

  

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají: 

  

a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP/P ( zvlášť těžce 
postižený s průvodcem), 

  

b) osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů, 

  

c) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky 
na děti anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní 
službu. 



  

  

Čl. l6 

Splatnost poplatku 

  

(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za 
předpokládanou dobu pobytu. 

  

(2) Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na účet správce 
poplatku, podle počtu ubytovaných osob čtvrtletně nejpozději do 10 dnů 
po uplynutí každého čtvrtletí. 

  

  

Oddíl IV 

  

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

  

  

Čl.17 

Předmět poplatku 

  

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, 
kterými se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, 
umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení 
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení 
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a 
sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl. 



Čl. 18 

Veřejné prostranství 

  

Za veřejné prostranství se považují náměstí, ulice a lokality identifikované 
názvem, veškeré pozemní komunikace, veřejné účelové komunikace, 
tržiště, veřejná zeleň, parky, průchody, proluky, loubí, podloubí, průchody, 
podchody a další prostory /bez ohledu na vlastnictví pozemku/ přístupné 
každému bez omezení. Dále pak pozemky určené následujícími parcelními 
čísly: 3492/1, 1333/43, 1339/1, 715/1, 3230/1, 3231, specifikace parcel v 
příloze č. 1. 

  

  

Čl. 19 

Poplatník 

  

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné 
prostranství způsobem uvedeným v čl. 17. 

  

(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik uživatelů, 
odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce 
poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich. 

  

  

Čl.20 

Oznamovací povinnost 

  

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného 
prostranství, nejméně 7 dní přede dnem vzniku poplatkové povinnosti. 



  

(2) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného 
prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 
jeden den přede dnem vzniku poplatkové povinnosti. 

  

(3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci 
poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, 
rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na 
nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 

  

  

Čl.21 

Sazby poplatku 

  

1. Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků, 
pojízdné provozovny k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, 
skládek zboží, vystaveného zboží: 

  

(pozn.: m2 se rozumí i každý započatý m2) 

  

a) za krátkodobé používání na místě k tomuto účelu určeném 
(např.tržiště) za m2 a den ........10 Kč 

  

b) za krátkodobé používání místa mimo 

tržiště za m2 a den ........20 Kč 

  

c) za stanoviště pojízdné provozovny 



- auto do 3,5 t ........30 Kč/den 

- auto nad 3,5 t, autobus ........70 Kč/den 

  

d) za trvalé umístění ročně za m2 .....2.000 Kč 

  

2. Za umístění restauračních předzahrádek: 

  

a) v ulicích Masarykova, Stankovského a Kostelní 

za m2 měsíčně ........80 Kč 

b) ostatních částech města ........50 Kč 

  

Při zahájení a při ukončení letní sezony bude měsíční poplatek placen 
pouze v poměrné výši od počátku a do ukončení zřízení restaurační 
předzahrádky. 

  

3. Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení podle 
druhu: 

  

a) přenosný reklamní stojan s nabídkou zboží a služeb 

používaný pouze v době prodeje či provozní doby 

600,-Kč ročně 

  

b) reklama výrobkem podle záboru do 1 m2 1000,-Kč ročně 

do 2 m2 2000,-Kč ročně 

nad 2 m2 3000,-Kč ročně 



  

c) upoutávky na kulturní, sportovní a společenské akce 

za každý i započatý m2 a den .........2,-Kč 

  

d) reklamní zařízení ostatního druhu za každý i započatý m2 a den 

.........5,-Kč 

  

Užívání veřejného prostranství reklamním zařízením podle bodů a), 
b),hradí poplatník pevnou paušální částkou za celý kalendářní rok, ve 
kterém poplatková povinnost vzniká. 

V případě zahájení obchodní činnosti v průběhu kalendářního roku je 
stanovena sazba alikvotní částí za každý i započatý měsíc pro rok, v 
němž poplatková povinnost vznikla. 

  

Pro umístění reklamního zařízení spojeného s pozemkem je nutné 
územní rozhodnutí stavebního úřadu. V ostatních případech je poplatník 
povinen oznámit městskému úřadu užívání veřejného prostranství 
reklamním zařízením 7 dnů přede dnem vzniku poplatkové povinnosti. 

K písemnému oznámení doloží poplatník návrh provedení reklamy. 

  

Osvobození: od poplatku za užívání veřejného prostranství reklamním 
zařízením jsou osvobozeny subjekty zřízené městem, dále školy, 
sportovní, společenské a veřejně prospěšné subjekty se sídlem ve městě 
Čelákovice. Osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství 
reklamním zařízením neruší oznamovací povinnost poplatníka. 

  

  

  

4. Za použití veřejného prostranství k umístění 



stavebních zařízení za m2 a den: 

  

1. do 15 dnů ...... 0 Kč 

2. dalších 30 dní ...... 1,0 Kč 

3. nad 45 dní ......10,0 Kč 

  

5. Za použití veřejného prostranství k umístění 

skládky stavebního materiálu při provádění 

stavebních prací za m2 a den: 

  

1. do 15 dnů ...... 0 Kč 

2. dalších 30 dní ...... 1,0 Kč 

3. nad 45 dní ......10,0 Kč 

  

6. Za použití veřejného prostranství k umístění 

stavební sutě za m2 a den: 

  

1. do 7 dní ...... 0 Kč 

2. dalších 15 dní ...... 5,0 Kč 

3. nad 21 dní ......10,0 Kč 

  

7. Za použití veřejného prostranství za skládky 

všeho druhu, které nebyly předem projednány 

za m2 a den, od vzniku užívání ......10,0 Kč 



  

Poplatek nebude vybírán za užívání skládky 

pevného paliva nebo stavebního materiálu, pokud 

bude do 48 hodin odklizen na vlastní pozemek. 

  

8. V ostatních případech bude sazba činit za 

m 2 a den: ......10,0 Kč 

  

9. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 

osobní automobil ročně, toto vyhrazení podléhá 

označení dopravní značkou .....1.000 Kč 

  

10.Za použití veřejného prostranství pro provoz 

lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí: 

  

a) malé atrakce za týden ...... 350 Kč 

/houpačky, střelnice, podlahový kolotoč, 

malý a velký řetízkový kolotoč, hypodrom, 

loď, dětská autodráha - osmička / 

  

b) střední atrakce za týden ...... 700 Kč 

/twister, ruské kolo, hydraulika - labutě, 

drak, lochneska, motokáry, zvonková dráha, 

hali-gali, video-hry/ 



  

- velké atrakce za týden .....1.050 Kč 

/autodrom, centrifuga/ 

  

- cirkusy malé 100-500 m2za týden .....1.400 Kč 

  

- cirkusy velké nad 500 m2za týden .....3.500 Kč 

  

- doprovodné vozy za kus a týden ...... 70 Kč 

  

  

Čl.22 

Osvobození 

  

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhá vyhrazení trvalého 
parkovací místa pro osoby invalidní. 

  

  

Čl.23 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

  

Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného 
prostranství způsobem uvedeným v čl. 17 až do dne, kdy toto užívání 
skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do 
původního stavu. 

  



  

Čl. 24 

Splatnost poplatku 

  

Poplatek je splatný nejpozději 1 den před užíváním veřejného prostranství 
způsobem uvedeným v čl. 17. 

  

  

Oddíl V 

  

Poplatek ze vstupného 

  

  

Čl. 25 

Předmět poplatku 

  

Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní akce a 
akce obdobného charakteru. 

  

  

Čl. 26 

Poplatník 

  

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. 

  



  

Čl.27 

Oznamovací povinnost 

  

(1) Poplatník je povinen nejpozději 7 dnů před konáním akce oznámit 
správci poplatku její pořádání. 

  

(2) Poplatník je povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název 
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o 
fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede 
též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní 
prostředky z její podnikatelské činnosti. 

  

(3) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci 
poplatku přiznání k poplatku. 

  

  

Čl. 28 

Sazby poplatku 

  

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro 

  

a) kulturní akce komerčního charakteru, např. diskotéky, plesy, taneční 
zábavy, estrády, pořady spojené s tancem, koncerty dechové 

a taneční hudby ......... 15% 

  

b) pro prodejní akce ......... 20% 



  

  

Čl. 29 

Osvobození 

  

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny: 

  

a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné 
účely, 

  

b) akce, jejichž pořadateli jsou organizace zřízené městem, školy, 
sportovní subjekty a další společenské organizace , se sídlem v městě 
Čelákovice 

  

c) lunaparky, cirkusy a obdobné atrakce, které městu hradí poplatek 

za užívání veřejného prostranství. 

  

Osvobození od poplatku ze vstupného neruší oznamovací povinnost 
poplatníka. 

  

Čl. 30 

Splatnost poplatku 

  

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce. 

  

  



  

Oddíl VI 

  

Poplatek z ubytovací kapacity 

  

  

Čl.31 

Předmět poplatku 

  

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo 
určených k přechodnému ubytování za úplatu. 

  

  

Čl. 32 

Poplatník 

  

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která zařízení určené pro 
přechodné ubytování vlastní nebo právnická osoba, která k němu má 
právo hospodaření. 

  

  

Čl. 33 

Oznamovací povinnost 

  



(1) Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování 
ubytování) ve lhůtě do 30 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, 
v ostatních případech do 15 dnů ode faktického zahájení této činnosti. 

  

(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci 
poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, 
rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na 
nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 

  

(3) Ubytovatel je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro 
potřeby kontroly placení poplatku, zapsat jméno, datum narození a adresu 
trvalého bydliště ubytovaného, druh a číslo dokladu totožnosti, den 
příchodu a odchodu, počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky 
ubytovacích knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna 
pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce. 

  

  

Čl. 34 

Sazba poplatku 

  

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 

  

a) za každé využité lůžko a den v zařízeních hotelového typu a v 
soukromí, ...... 2 Kč 

  

b) za každé využité lůžko a den v turistických ubytovnách ...... 1 Kč 

  

  



Čl. 35 

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 toto zařízení vlastní nebo k němu 
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. 

  

  

Čl. 36 

Splatnost poplatku 

  

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí. 

  

  

  



Oddíl VII 

  

  

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

  

  

Čl.37 

  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří 
správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas 
nezaplacené (neodvedené) poplatky až o 50 %. 

  

  

(2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto 
vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění 
ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní 
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

  

  

Čl.38 

  

(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost 
určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let 
od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost 
vznikla. 

  



(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření 
poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od 
konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven. 

  

  

Čl. 39 

  

(2) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo 
odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo 
prominout. 

   

  

Čl. 40 

  

Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích č.E/26/96 ze dne 7.12.1995 

  

  

Čl.41 

  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 07. 1996. 

  

  

Ing. Marie Pospíchalová Ing. Josef Šalda 
zástupce starosty starosta města 

  

Příloha č. l 



  

Specifikace lokalit 

  

parc. č. 1333/43 a 1339/1 - u zadní vrátnice TOSu Čelákovice 

715/1 - parkoviště u KD Čelákovice 

3230/1 a 3231 - plocha před nádražím ČSD 

 


