
MĚSTO	TÝNEC	NAD	SÁZAVOU

Obecně	závazná	vyhláška	Města	Týnce	nad	Sázavou

č.	3/2012

o	místním	poplatku	za	lázeňský	nebo	rekreační	pobyt

Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 11.6.2012 usneslo vydat na základě ustanovení 

§ 14, odst. 2, zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Město Týnec nad Sázavou zavádí touto obecně závaznou vyhláškou místní poplatek 

za lázeňský nebo rekreační pobyt.

(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Týnec nad Sázavou (dále jen „správce 

poplatku“).1

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu 

pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod 

pobytu.2

(2) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede 

ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; 

tato osoba je plátcem poplatku.3

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 

do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti 

spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
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(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další 

údaje stanovené v čl. 7 této obecně závazné vyhlášky.

(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. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být 

uspořádány postupně z časového hlediska.4

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí Kč 15,- za osobu a za každý i 

započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Čl. 5

Splatnost poplatku

Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku jedenkrát ročně, nejpozději do 30.3.

za předchozí kalendářní rok.

Čl. 6

Osvobození 

(1) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli 

průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti 

(výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.5

Čl. 7

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1) V ohlášení plátce uvede6

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný 

identifikátor, byl-li 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) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně 

skutečností zakládajících nárok na případné osvobození od poplatkové povinnosti.
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(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 1 adresu svého zmocněnce v 

tuzemsku pro doručování.7

(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce 

povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8

Čl. 8

Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce 

poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisovým seznamem.9

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce 

poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

(3) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, 

se neuplatňují.11

Čl. 9

Přechodná ustanovení

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se posuzují 

podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2011 ze dne 
28.02.2011.

Čl. 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení. 

           …………………….. ……………………..

Adriana Bursová Mgr. Martin Kadrnožka

místostarostka starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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VZOR k OZV č. 3/2012

VZOR OHLÁŠENÍ
MÍSTNÍ POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT ZA MĚSÍC………...ROK.…

1. Provozovatel: 
fyzická osoba: jméno a příjmení, místo pobytu, adresa pro doručování

právnická osoba: název nebo obchodní firma, sídlo, místo podnikání, adresa pro doručování

právnická osoba uvede též osoby oprávněné jejím jménem jednat v poplatkových věcech

IČ (u fyzických osob RČ):
číslo bankovního účtu a název banky, u které je veden:

2. Ubytovací zařízení: 
název:
ulice, č.p.:
provoz zahájen (den, měsíc, rok):
kapacita ubytovacího zařízení:
počet lůžek:                                 ………………
počet přistýlek:                           ………………
                                                

3. Výpočet poplatkové povinnosti za měsíc ……………

Sazba místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 15,- Kč za osobu a každý i 
započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.

celkem                …………Kč / 15,- Kč x počet osobodnů

Vypočtený poplatek je splatný do 30.3. bez vyměření za předchozí kalendářní rok 
a) bezhotovostním převodem na účet Města Týnec nad Sázavou vedený u České 

spořitelny, a.s., číslo účtu: 19-320082359/0800, 
b) složenkou na shora uvedený účet Města Týnec nad Sázavou
c) v hotovosti

V Týnci nad Sázavou dne: 
Vyhotovil: 
Telefon:

……………………..
podpis




