OBE C KO STOMLATY POD ŘÍPEM
ZASTUPITELSTVO OBCE KOSTOMLATY POD RIPEM
Obecně závazná vyhláška č. \12020,
o místnímpoplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Kostomlgty pod Rípem se na svém zasedání dne 6. května 2020 usneslo
usnesením č. 108 vydat nazákladě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon ,o místníchpoplatcích"), a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve zněnípozdějšíchpředpisů,tuto obecně závaznouvyhlášku (dólejen,,vyhláška"):

čhnet 1

úvodníustanovení

1) Obec Kostomlaty pod Řipem zavádí touto lryhláškou místnípoplatek

2)

ze psů (dále jen

,,poplatek").
Správcem poplatku je obecní úřad.l)

čHnek Z

Předmět poplatku a poplatník

1) Předmět poplatku upravuje

2)

zžkon.2)
Poplatníka r,ymezuje zákon.3)

Clánek 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení do 30 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození, existoval-li dŮvod
osvobození v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti.
2) Obsah ohlášení upravuje zákon.a)
1)

l) 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích (Sprórucem poplatku
5
zl

je obecní úřad,)

52odst.2zákonaomístníchpoplatcích(Poplatekzepsůseplatízepsůstarších3měsíců.):§2odst.3zákona
o místních poplatcích (V případě tnání poplatkové povinnosti po dobu kratší n.ež jeden rok se platí poplatek
v poměrné ýši, která odpovídá počtu i započaých kalendářních měsíců.); § 2 odst. 4 zákona o místních
poplatcích (Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnéobci. Pro výpočet poměrné výše poplatku
platí obdobně odstavec 3.)
!.
3) 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích (Poplatekze psů platí držitel psa. Tím můžebýt pro účelytohoto
§
poplatku osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na územíCeské republilq.); § 2 odst. 4 zákpna o místních
4)

poplut.i"h (Poplatek z'e psů platí držitel obci příslušnépodle svého místa přihlášení nebo sídla.)
'
§ 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místníchpoplatcích: (2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
pobytu nebo
přidělen,
místo
by\-|i
jména,
identifikátoi,
a příjnlení nebo název, obecný
a) jméno, popřípadě
osoby,
kteréjsou
uvede
též
právnická
osoba
pro
doručování;
popřípadé
adresu
další
síctlo, sídlo podnikatele,
jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech
b) číslavšech svých účtůu poslqltovatelů platebních služeb, včetně posrcy\tovatelŮ těchto služeb v zahraničÍ,
užh,aných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činnostípoplatníka nebo plátce,
c) udaje rozhodné pro stanovení výše poplatku (včetně např. důvodůosvobození, pokud exisíují již
v okamžiku podání ohlášení).

3) Postup při změně5l ridalri uvedených v ohlášení upravuje zákon,6) Stanoví se delšílhůta 30

dnů.
4) Důsledky nesp|nění ohlašovacípovinnosti ke vzniku osvobození stanoví zákon.7)

Clánek

4

Sazba poplatku
za druhého a

Sazba poplatku činíza kalendářní rok:

zajednoho psa
200 Kč
250 Kč

a) ze psa. iehož držitelem iě osoba starší 65 let
b) z iiného osa. než ie uvedenÝ v oísm. a)

každéhodalšíhopsa
téhoždržitele
200 Kč
250 Kč

čHnek 5
osvobození

1) Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon.8)

2) Dále se stanoví osvobození ze psů se speciálním záchranářským nebo

loveckým
pokud
příslušné
podle
zákona č. 44912001 Sb., o myslivosti,
mají
osvědčení
ýcvikem,
ve znění pozdějšíchpředpisů.

Clánek 6
úlevy
Stanoví se úleva na poplatku ze psa očkovanéhoproti vzteklině. Dalšípodmínkou úler,y je
předložení očkovacíhoprukazu psa s l,ryznačeným očkováníma zuplacení poplatku
ve lhůtě splatnosti. Má-li platnost očkovánískončit v průběhu roku, je pro zachování
nároku na úlevu nutné takové očkováníobnovit do 30 dnů od uplynutí platnosti
předchozího očkování.
2) Výše úlely z očkovaného psa dle odst, 1 činí:
a) 75 oÁ pro poplatníka dle čl. 6 písm, a) ryhlášky,g)
b) 80 % pro poplatníka dle čl. 6 písm. b) r,yhlášky.'0)
1)

3) Poplatník nebo plótce, ktery nemá sídlo nebo bydlišíěna územíčlenskéhosíáttt Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskékonfederace, uvede kromě
údajůpožadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce ý tuzemsku pro doručování.
5) Povinnost ohlásií údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na ú.daj, ktety můžesprávce
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný
5)

6)

7)

přístup. Okruh těchto údajůzveřejní spravce poplatku na své úřednídesce.)
včetně zániku poplatkové povinnosti

§ l4a odst. 4 zákona o místníchpoplatcích (Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do l5dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obecv obecně zavaznélyhlášce delší
lhůtu.)
§ 14a odst.

6 zákona o místních poplatcích (V případě,

že poplatník nesplní povinnost ohlásit.údaj rozhodný

pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně záyaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle
or]síavce 4, nároknaosvobození neboúlevu od tohoto poplatku:aniká::a nesplnění této'povinnosti nelze

8)

uložiípokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.)
§ 2 odst. 2 zákona o místníchpoplatcích (Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterym je osoba
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fuzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádě.jici výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení.

ť. l 50 Kč za kalendářní rok nebo příslušn á část za příslušnou část kalendářního roku
kč za kalendářní rok nebo příslušná část za příslušnou část kalendářního roku
'o) tj. 200

9)

Clánek

7

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušnéhokalendářního roku.
2) Y případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození) po 15. 3. příslušného
kalendářního roku, je poměrná qfše poplatku splatná nejpozději do 30 dnů od vzniku
poplatkové povinno sti (nebo zéniku o svobození).

čUnek 8

.

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná lryhláška č, Il20I1, o místnímpoplatku ze psů, ze dne 23.

2.20II.

čHnek 9

Účinnost
Tato lyhláška nabývá účinnostiz důvodu naléhavéhoobecného zájmu dnem r,yhlášení.
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