
Město Bohumín 
 

V y h l á š k a  
o místních poplatcích 

 
Městské zastupitelstvo v Bohumíně schválilo dne 14.3.1996 v souladu s ustanoveními  § 

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

 
 

Oddíl I 
Základní ustanovení 

 
Čl.1 

(1)   Město Bohumín vybírá tyto místní poplatky: 
 

a) poplatek ze psů 
b) poplatek za užívání veřejného prostranství 
 
(2)   Výkon správy těchto poplatků provádí  Městský  úřad  Bohumín,  prostřednictvím  

odboru životního prostředí - poplatek za užívání veřejného prostranství a finančního odboru - 
poplatek ze psů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 která 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 a 
zároveň podat přiznání k poplatku. Po dovršení stáří psa šesti měsíců je poplatník povinen 
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, bydliště, rodné číslo a zaměstnavatele (pokud se jedná o fyzickou osobu) 
nebo název, sídlo a IČO právnické osoby. 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 písemně 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 činí ročně: 
 

a) ze psa chovaného v rodinném domě nebo na zahradě vlastníka psa ve všech městských 
částech Bohumína 

za prvního psa     120,-Kč 
za druhého a každého dalšího psa   500,-Kč 
 

b) ze psa chovaného v ostatních obytných domech ve všech městských částech Bohumína 
za prvního psa     780,-Kč 
za druhého a každého dalšího psa           1.000,-Kč 
 

c) ze psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmu, chovaného v rodinném domě nebo na zahradě majitele 
psa 

za prvního psa       60,-Kč 
za druhého a každého dalšího psa   100,-Kč 
 

d) ze psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmu, chovaného v ostatních obytných domech 

za prvního psa     120,-Kč 
za druhého a každého dalšího psa   200,-Kč 
 

e) ze psa, jehož vlastníkem je právnická osoba 
za prvního psa     780,-Kč 
za druhého a každého dalšího psa           1.000,-Kč 
 

 
Čl.7 

Osvobození a úlevy 
(1) Od poplatku jsou osvobozeni psi: 
 
   a) jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P 
       (zvlášť  těžce postižený s průvodcem),  
   b) kteří patří městu Bohumín nebo rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, jejichž 
       zřizovatelem je město Bohumín, 
   c) kteří slouží Městské policii v Bohumíně, pokud mají příslušné osvědčení o výcviku. 
 
(2) Poplatek se dále neplatí z toulavého psa, kterého si po odchycení Městskou policií v 

Bohumíně občan převezme do vlastnictví. Tento pes bude od poplatku osvobozen dva roky 
ode dne převzetí. 



(3) Poplatník je povinen správci poplatku, vždy nejpozději do 31.1. příslušného 
kalendářního roku, prokázat, že důvod osvobození trvá. 

 
(4) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození. 
 

Čl.8 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

(1) Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková 
povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 
stanovené sazby nejméně 20,-Kč. 

 
(2) Poplatková povinnost zaniká uplynutím měsíce, ve kterém poplatník přestal být 

vlastníkem psa. 
 
(3) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku 

oznámit nejpozději do 15 dnů ode dne zániku. 
 

Čl.9 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný: 
   a) nečiní-li více než 400,-Kč ročně, nejpozději do 30.4. běžného roku 
   b) činí-li více než 400,-Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.4. 
       a 31.8. běžného roku  
 
(2) Při poplatku vyšším než 400,-Kč lze také poplatek zaplatit najednou, a to v termínu 

do 30.4. běžného roku. 
 
(3) Vznikne-li poplatková povinnost během roku je poplatek splatný nejpozději do 30 

dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oddíl III 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 

 
Čl.10 

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 podobných atrakcí, umístění 
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a 
sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl. 

 
Čl.11 

Veřejné prostranství 
Za veřejné prostranství se považují náměstí, pozemní komunikace (silnice, místní 

komunikace, účelové komunikace, chodníky), veřejné průchody, parkoviště, odstavné plochy, 
tržiště, proluky, loubí, nadchody, podchody, průchody, zeleň sídlišť, sadové a parkové 
úpravy, silniční zeleň a podium v areálu parku P.Bezruče. 

 
Čl.12 

Poplatník 
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství 

způsobem uvedeným v Čl.10. 
 
(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za 

zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení 
poplatku kterémukoli z nich. 

 
Čl.13 

Oznamovací povinnost 
(1) Užívání veřejného prostranství v souvislosti s odstraňováním poruch a havárií 

inženýrských sítí je poplatník povinen ohlásit nejpozději třetí den po jeho započetí s 
užíváním. 

 
(2) Užívání veřejného prostranství v souvislosti s umísťováním prodejních zařízení je 

poplatník povinen ohlásit nejpozději v den jeho započetí s užíváním. 
 
(3) V ostatních případech je poplatník povinen ohlásit  správci poplatku užívání 

veřejného prostranství nejméně tři pracovní dny před jeho započetím, a to i  v případě, kdy je 
od poplatku osvobozen dle Čl.14 této vyhlášky. 

 
(4) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost (rozsah a doba 

užívání), která má vliv na výši poplatku do tří pracovních dnů ode dne jejího vzniku. 



(5) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku rozsah 
užívání veřejného prostranství zařízeními, uvedenými v Čl.10 této vyhlášky (v m2), dobu 
užívání, 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 
číslo účtu u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její 
podnikatelské činnosti. 

 
Čl.14 

Úlevy a osvobození od poplatku 
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají: 
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen 
    na charitativní a veřejně prospěšné účely, 
 
b) zábory z důvodu vyhrazení trvalého parkovacího místa pro invalidní osoby, 
 
c) zábory v souvislosti s odstraňováním poruch a havárií inženýrských sítí po dobu od 1. 
    do 30. dne včetně (od 31.dne bude užívání veřejného prostranství podléhat příslušné 
    sazbě poplatku dle Čl.15, odst.1. této vyhlášky), 
 
d) zábory při pořádání sportovních akcí, 
 
e) zábory u akcí, pořádaných a organizovaných městem Bohumín, 
 
f) zábory pro umístění skládek nepřesahujících pět dnů, 
 
g) zábory, kde je stanoveno nájemné platnou nájemní smlouvou s městem Bohumín. 
 
h) zábory pro propagaci kandidátů a politických programů před volbami 
komunálními, parlamentními a volbami do Senátu po dobu oficiální volební 
kampaně. 
 

Čl.15 
Sazby poplatku 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za každý i započatý m2 a den 
užívaného veřejného prostranství. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se stanovuje v této výši: 
 
(1) za umístění stavebního zařízení (lešení, stavební buňky, kontejnery na odvoz 
      rumiska, maringotky, výkopek podél výkopu apod.) 
 
                                                                                       1,-Kč/m2/den 
 



 
 
 
 
(2) za umístění prodejního zařízení 
 
     a) mimo tržiště 
         1. za každý m2 a den      10,-Kč 
         2. nebo může být poplatek stanoven  
             správcem poplatku paušální částkou  250,-Kč/týden 
                                                                                     1.000,-Kč/měsíc 
 
     b) na tržišti - stánky, které jsou v majetku města: 
                                                                                      stánky 6,5m2       stánky 4m2 

 
                1. výsledky vlastní rostl.a živoč.výroby   60,-Kč/den  40,-

Kč/den 
        2. ovoce, zelenina z cizích zdrojů, 
            potraviny, hračky, pr.zboží a ostatní           170,-Kč/den           120,-Kč/den 
        3. oděvy               500,-Kč/den           400,-Kč/den 
 
     c) na tržišti - ostatní prodejní zařízení (kromě zařízení, uvedených v písm.b) tohoto 
         odstavce 
 
         1. výsledky vlastní rostl. a živoč. výroby,  
             prodej vánočních stromků, věnců, 
             karabáčů a kraslic         5,-Kč/m2/den 
         2. prodej oděvů               100,-Kč/m2/den 
         3. ostatní (např. prodej knih, prům.zboží, 
             hraček, potraviny aj.)      30,-Kč/m2/den 
 
Tržním místem se rozumí zabraná plocha prodejního pultu a obslužná plocha za pultem. 
 
(3) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a podobných atrakcí 
 
      a) pro 1 šapitó cirkusu    300,-Kč/den 
 
      b) pro 1 atrakci (kolotoče, autodromy, 
          střelnice apod.)       30,-Kč/den 
 
      c) pro každé dobrovolné vozidlo 
          a pro každou maringotku      20,-Kč/den  



 
(4) za umístění skládek      
                                                                                          1,-Kč/m2/den 
 
 
(5) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 
                                                                                       3.000,-Kč/rok 
 
(6) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 
                                                                                         1,-Kč/m2/den 
 
(7) za umístění zařízení k poskytování služeb (např.restaurační zahrádky) 
 
      1. za každý m2 a den     10,-Kč 
 
      2. nebo může být poplatek stanoven správcem 
          poplatku paušální částkou    250,-Kč/týden 

    1.000,-Kč/měsíc 
 

(8) za umístění reklamních zařízení (kromě nabídkových tabulí, tzv. áček) 
                                                                                         10,-Kč/m2/den 
 
(9) za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl 
                                                                                          1,-Kč/m2/den 
 

Čl.16 
Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný: 
 
(1) nečiní-li více než 5.000,-Kč nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného 

prostranství započato, 
 
(2) v ostatních případech je splatný do 15-ti dnů ode dne doručení platebního výměru. 
 

Čl.17 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem 
uvedeným v Čl.10 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné 
prostranství bylo uvedeno do původního stavu. 

 
 
 



 
 
 
 
 

Oddíl IV. 
Ustanovení společná a závěrečná 

 
Čl.18 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku 
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené 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.337/1992Sb., o správě daní  a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Čl.19 

(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. 

 
(3) Vyměřit a dovyměřit poplatek však lze nejpozději do 10-ti let od konce období, v 

němž vznikla povinnost podat ohlášení nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by 
zde byla povinnost poplatek ohlásit. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní předpisy1. 

 
(4) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění 

tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout. 
 

Oddíl V. 
Čl.20 

Účinnost 
(1) Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška 

města Bohumína ze dne 20.10.1993 o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a 
doplňků. 

 
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.4.1996. 

                                                           
1  § 70 zákona č.337/1992Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 



 
Ing. Petr Vícha 

starosta města Bohumín 
 
Mgr. Věra Palková 
zástupkyně starosty 
 

 
 

  


