
 
 

MĚSTO BECHYNĚ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Obecně závazná vyhlá�ka 
 

 č. 6/2003  
 

o místních poplatcích 
       
     Zastupitelstvo Města Bechyně vydává dne 26. listopadu 2003 podle ustan. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 
Sb. o místních poplatcích, ve znění pozděj�ích předpisů a v souladu s ustan. § 10 písm. d) a ustan. § 84 odst. 2 
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj�ích předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlá�ku:  
 

Část  I 
Základní ustanovení 

 
Článek 1 

 
     (1) Město Bechyně vybírá tyto místní poplatky (dále jen �poplatky�): 
 
a) poplatek ze psů 
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 
c) poplatek za u�ívání veřejného prostranství 
d) poplatek  z  ubytovací kapacity 
e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. 
 

(2)  Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Bechyně.   
 

Část II  
Poplatek ze psů  

 
 

Článek 2 
Předmět poplatku 

 
     Poplatek se platí ze psů star�ích  3 (tří) měsíců.    
 

Článek 3 
Poplatník 

 
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba,  která je dr�itelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na 

území města.   
(2) Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na městském úřadu do 30-ti dnů ode dne, kdy vznikla 

poplatková povinnost. 



 
 
 
 

Čl. 4 
Sazby poplatku  

 
(1) Roční sazby poplatku činí:   

 
a) 1. základní sazba, která se pou�ije ve v�ech případech, neuvedených  pod písm. b) tohoto článku  

����������������..�������������������.�..900,- Kč za psa 
 
2. sazba poplatku  ze psa, jeho� dr�itelem je po�ivatel  invalidního, starobního, vdoveckého  nebo 
vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu  anebo po�ivatel sirotčího důchodu  
�����������������������������������..�..100,- Kč za psa 
 

 
b) 1. snížená sazba poplatku ze psa, jeho� dr�itel má  trvalý pobyt nebo sídlo v  místních částech Bechyně :  

Hvo�ďany, Seno�aty, Li�ky a Zářečí �.�����������������...��� 100,- Kč za psa 
 

2.  sní�ená sazba poplatku za psa, jeho� dr�itelem je po�ivatel invalidního, starobního, vdoveckého  nebo 
vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo po�ivatel sirotčího 
důchodu���������������������������������... 70,- Kč za psa. 
 
 

(2) Za druhého a ka�dého dal�ího psa se sazba poplatku zvy�uje o 50 %. 
 

(3) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1). 
 

Článek 5 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti  

 
(1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovr�il věk 

tří měsíců.  
(2) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné vý�i, která 

odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního 
roku, postupuje se obdobně. Přeplatek poplatku se vrátí, po�ádá-li o to poplatník a činí-li přeplatek více 
ne� 50,- Kč.  

 
Článek 6 

Splatnost poplatku 
 
     Poplatek je splatný  nejpozději do 31. března ka�dého roku.  
 

 
Část  III 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 
 
 

Článek 7 
Poplatník 

 
     Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území 
města za účelem léčení nebo rekreace, pokud neproká�í jiný důvod svého pobytu.  
 
 
 
 
 



 
 

Článek 8 
Plátce 

 
(1) Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování 

poskytla. Ubytovatel vybírá pro město poplatek ve vý�i stanovené touto obecně závaznou vyhlá�kou, za 
poplatek ručí a je povinen jej pravidelně čtvrtletně městskému úřadu vyúčtovat, a to v�dy nejpozději do 
10 kalendářních dnů po uplynutí čtvrtletí, ve 4. čtvrtletí v�ak nejpozději do 25. prosince a ve stejném 
termínu jej odvést na účet městského úřadu.  Nedosáhne-li poplatek částky 500,- Kč, provede ubytovatel 
odvod ve dvou pololetních splátkách, a to nejpozději do 10. července a 25. prosince bě�ného roku.  

(2) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu 2).  
 
 

Článek 9 
Sazba poplatku 

 
     (1)  Sazba poplatku činí  
 

a) za osobu a ka�dý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu�������15,- Kč 
b) za osobu, je-li tato osoba  po�ivatelem  invalidního, vdovského, vdoveckého  nebo starobního 
       důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo po�ivatel sirotčího důchodu   a ka�dý i  

                   započatý den pobytu, není-li tento den dnem  příchodu���.�����������.10- Kč. 
 
(3) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 3) . 

 
 

Část  IV 
Poplatek za u�ívání veřejného prostranství 

 
Článek 10 

Předmět poplatku 
     Poplatek za u�ívání veřejného prostranství se vybírá za zvlá�tní u�ívání veřejného prostranství, kterým se 
rozumí - provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení slou�ících pro poskytování prodeje 
a slu�eb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných 
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a u�ívání tohoto prostranství pro kulturní, 
sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 4).   

 
Článek 11 

Veřejné prostranství 
 

(1) Veřejným prostranstvím jsou v�echna náměstí, ulice, tr�i�tě, chodníky, veřejná zeleň, parky a dal�í 
prostory přístupné ka�dému bez omezení, tedy slou�ící obecnému u�ívání a to bez ohledu na vlastnictví k 
tomuto prostoru 5)  . 

(2) Vymezení veřejného prostranství je na území města, pro účely této obecně závazné vyhlá�ky,  je 
obsahem přílohy č. 1.   

 
Článek 12 
Poplatník 

 
(1) Poplatníkem je fyzická i  právnická osoba, která u�ívá veřejné prostranství způsobem uvedeným  
        v čl. 10 této obecně závazné vyhlá�ky. U�ívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků,   
        odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně.  
(2) Poplatník je povinen  oznámit městskému úřadu zvlá�tní u�ívání veřejného prostranství před započetím 

vlastního u�ívání tohoto prostranství.  
 
 
 



Článek 13 
Sazby poplatku 

 
(1) Sazby poplatku činí za ka�dý i započatý metr čtvereční u�ívaného veřejného prostranství a ka�dý i 

započatý den, není- li ní�e uvedeno jinak:  
 

a) za u�ívání  veřejného prostranství k umístění dočasných staveb  a skládek stavebního materiálu 
 

1. pro stavbu rodinných domků ���������������������������1,- Kč 
2. pro ostatní stavby ������������������������������.....3,- Kč 

 
b) za u�ívání  veřejného prostranství k umístění jiných skládek, ne� skládek stavebního materiálu�..� 5,-  Kč 
 
c) za u�ívání  veřejného prostranství k umístění zařízení slou�ících pro poskytování prodeje a slu�eb    

1. předzahrádky �������������������������������..�50,- Kč 
2. dočasné stavby (např. prodejní buňky�)�� ������za jednu stavbu ročně ���..4.000,- Kč  
                                                                                                                                    měsíčně���.400,- Kč 
3. ostatní �����������������������������������..50,- Kč   

 
d) za u�ívání  veřejného prostranství pro poskytování prodeje a slu�eb z osobních a nákladních automobilů a  
       autobusů������������������������������������.10,- Kč 
 
f)  za u�ívání  veřejného prostranství pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí  

1. cirkusy, zvěřince a podobná zařízení ���za jedno zařízení týdně���������...5.000,- Kč 
2. lunaparky a podobné atrakce �.�����za jednu atrakci  týdně�������.��..1.400,- Kč  

 
g) za u�ívání  veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení -   za jedno zařízení   ročně ��500,- Kč 
 
ch)   za u�ívání  veřejného prostranství k vyhrazení trvalého parkovacího místa 
     1.  pro jeden osobní automobil fyzické osoby �����������������.ročně   600,- Kč 

    2. pro jeden osobní automobil právnické osobya fyzické osoby podnikatele�����..ročně 1.500,- Kč 
     3. pro  jeden nákladní automobil ( i s přívěsem), autobus, traktor nebo pracovní stroj�..ročně  4.500,- Kč 
 
j) za u�ívání veřejného prostranství k provádění výkopových prací������������.��.10,- Kč 
 

(2) Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 6).  
(3) Poplatku za u�ívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa 

nepodléhají osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 7).  
 

Článek 14 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 
       Poplatek za u�ívání veřejného prostranství se platí ode dne, kdy zvlá�tní u�ívání tohoto prostranství 
začalo a� do dne, kdy toto u�ívání skončilo, tedy např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a 
prostranství bylo uvedeno do původního stavu.  

 
Článek 15 

Splatnost poplatku 
 
       Poplatek za u�ívání veřejného prostranství je splatný:    
a) v den, kdy bylo s u�íváním veřejného prostranství započato,  
b) za  u�ívání veřejného prostranství pro umístěné zařízení cirkusů,  lunaparků a jiných podobných atrakcí je 

poplatek splatný před započetím u�ívání veřejného prostranství, 
c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční pau�ální částkou je splatný první den v příslu�ném týdnu nebo 

měsíci,  
d) poplatek stanovený roční pau�ální částkou je splatný do 31. března příslu�ného kalendářního roku. 

 
 
 
 



 
 

Část   V 
Poplatek z ubytovací kapacity 

 
Článek 16 

Předmět poplatku 
 
     Poplatek z ubytovací kapacity se platí z vyu�itých lů�ek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za 
úplatu.  
 

Článek 17 
Poplatník 

 
(1) Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.  
(2) Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako v čl. 8 odst. 2 této obecně závazné vyhlá�ky, s 

výjimkou údaje o účelu pobytu.   
 
 

Článek 18 
Sazba poplatku 

 
(1) Sazba poplatku činí za ka�dé vyu�ité lů�ko a den 2,- Kč.  
(2) Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákoně o místních poplatcích 8).  
 

 
Článek 19 

Splatnost poplatku 
 

(1) Poplatník je povinen poplatek vyúčtovat městskému úřadu  do 10 dnů po uplynutí ka�dého čtvrtletí, ve 
IV. čtvrtletí v�ak nejpozději do 25. prosince a ve stejném termínu jej odvést na účet obecního úřadu.  

(2) Nedosáhne-li poplatek částky 500,- Kč za kalendářní rok, je poplatek splatný ve dvou pololetních 
splátkách , a to nejpozději do 10. července a do 25. prosince příslu�ného roku.  

 
Část VI 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 
 
 
     Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá ka�dý povolený hrací přístroj 9) (dále jen "VHP"). 
 

Článek  20  
Poplatník 

 
     Poplatníkem  je provozovatel VHP.   
 

Článek  21 
Oznamovací  povinnost 

 
      (l)  Poplatník je povinen městskému úřadu:  
a) oznámit  písemně uvedení VHP do provozu a předlo�it o tomto zahajovací protokol  do 7  dnů po uvedení 

VHP do provozu 
b) oznámit  písemně ukončení provozu VHP a dolo�it tuto skutečnost protokolem o ukončení provozu VHP do 

7   dnů po ukončení provozu.  
 
 
 
 



 
 

Článek 22   
Sazba poplatku 

 
    Sazba poplatku za ka�dý provozovaný  VHP činí  5.000 Kč  na  3 měsíce. V případě, �e VHP bude 
provozován po dobu krat�í ne� 3 měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části. 

 
Článek 23 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 
 

 Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení VHP do provozu a zaniká dnem ukončení provozu VHP.  
 

Článek 24 
Splatnost poplatku 

 
     (1)  Poplatek za provozovaný VHP je splatný: 
a) při povolení provozování VHP na dobu 3 měsíců, do 2 měsíců po zahájení  provozu 
b) při povolení provozování VHP na dobu 6 měsíců ve 2 splátkách, odpovídajících délce provozu v příslu�ném 

čtvrtletí , a to splatných v�dy poslední den příslu�ného čtvrtletí 
c) při povolení provozování VHP na kalendářní rok ve 4 splátkách, odpovídajících délce provozu v příslu�ném 

čtvrtletí, a to splatných v�dy poslední den příslu�ného čtvrtletí. 
 
    (2) Poplatek mů�e být zaplacen poplatníkem jednorázově.   
 

Část   VII 
Ustanovení společná a závěrečná 

 
 

Článek 25 
(1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle 

některého z poplatků uvedených v čl. 1 odst. 1 této obecně závazné vyhlá�ky, není-li stanoveno jinak.  
(2) Není-li stanoveno jinak, je poplatník povinen městskému úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a 

zánik poplatkové povinnosti do 10 dnů od jejich vzniku, ve stejné lhůtě má za povinnost ohlásit rovně� 
skutečnosti, které mají vliv na stanovení vý�e poplatku.  

(3) Poplatky se platí v hotovosti v pokladně městského úřadu, nebo po�tovní poukázkou případně bankovním 
převodem na účet městského úřadu.  

(4) K odstranění tvrdosti mů�e městský úřad  na základě �ádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslu�enství 
zcela nebo částečně prominout.  

(5) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, �e poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve 
správné vý�i, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) 
poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část mů�e městský úřad zvý�it a� na trojnásobek.  
Poplatek lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se pou�ije ustan. § 12 odst. 2 zákona o 
místních poplatcích.  

(6) Při poru�ení stanovených povinností nepeně�ité povahy (např. oznamovací povinnost) mů�e městský 
úřad ulo�it poplatníkovi pokutu podle zvlá�tního zákona 10).  

 
 

Článek 26 
 
     Při řízení  ve věcech místních poplatků se pou�ije zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění 
pozděj�ích předpisů, není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.  
 
 
 
 
 



 
Článek 27 

 
     Zru�uje se obecně závazná vyhlá�ka č. 32/99 o místních poplatcích, obecně závazná vyhlá�ka č. 19/98 o 
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a  obecně závazná vyhlá�ka č. 26/98, kterou se mění 
obecně závazná vyhlá�ka č. 19/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.  
 

Článek 28 
 
     Tato obecně závazná vyhlá�ka nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
1) § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozděj�ích předpisů  
2) § 3 odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozděj�ích předpisů 
3) § 3 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozděj�ích předpisů 
4) § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozděj�ích předpisů 
5) § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozděj�ích předpisů 
6) § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozděj�ích předpisů 
7) § 4 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozděj�ích předpisů 
8) § 7 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozděj�ích předpisů 
9) zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozděj�ích předpisů 
10) zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozděj�ích předpisů 
 
 
V Bechyni dne 26. listopadu 2003   
 
 
 
         -----------------------------------------------------                                 --------------------------------------------------- 
 
                       Miroslav Bene�                                                                       Jaroslav Matějka 
                             místostarosta                                                                                      starosta města 
 
 
 
Tato obecně závazná vyhlá�ka byla dne����. vyvě�ena na úřední desku a dne��...����byla sejmuta.  
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 
K článku 11 obecně závazné vyhlá�ky č. 6/2003 o místních poplatcích 

 
Místa, která ve městě Bechyně podléhají rovně� poplatku za u�ívání veřejného 

prostranství: 
park za rybníkem Trubný č.par. 961/1, 962/2 a 932/1, park u kři�ovatky na Tábor č.par. 1033, 
klá�terní zahrada č.par. 265 a 269, prostor autobusového nádra�í � pozemky č.par. 1559/2, 1559/11, 
1559/10, 1559/4, 1559/5, 1559/6, 1559/7, 1559/8, 1559/9, 1555/8 a 1555/9, pozemky v Zářečí č.par. 
378 a 379, pozemky u obch. domu Jednota č.par. 1978/6, 1978/180, 1978/177, 1978/178, 1978/179 a 
1978/182,  celý areál sportovního stadionu v Písecké ul,  parkovi�tě u stadionu č.par. 1262, parkovi�tě 
u kři�ovatky ul. Čechova a Písecká č.par. 824 a 825, parkovi�tě u nádra�í ČSD č.par. 2109, parkovi�tě 
na sídl. 5. května č.par. 1480/119, parkovi�tě u kři�ovatky ul. Čechova a Libu�ina č.par. 565/1a 
zpevněné plochy v okolí kulturního domu čp. 602 č.par.  1068/1 v�e v k.ú. Bechyně.   
 


