OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOSTOMICE
č.: 2/2003
O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
Zastupitelstvo Obce Hostomice v souladu s ust. § 10 písm. a) a § 84 odst.2 písm. i) zákona
č.128/2000 Sb.,o obcích / obecní zřízení/ v pl. znění a dle § 15 zákona ČNR č.565/1990 SB.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vydává dne 15.12.2003 usnesením č
84/03 tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl.1
Správa poplatku
Správu tohoto poplatku vykonává Obecní úřad v Hostomicích . Při řízení ve věcech poplatku
se postupuje v souladu se zákonem č.337/ 1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů..
Čl.2
Předmět poplatku a poplatník
1. Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má místo
trvalého bydliště nebo sídlo na území obce Hostomice. Držitelem psa může být i jiná
osoba, než jeho vlastník. Jedná se o osobu, která se o psa stará, pečuje o něj stejně jako
by jej vlastnila, nebo ho vlastní.
2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců.
Čl.3
Sazby poplatku
1. Roční sazby poplatků ze psů jsou stanoveny v rámci zákonného rozpětí diferencovaně
podle územního obvodu a charakteru objektu, ve kterém má fyzická osoba trvalé bydliště
a právnická osoba sídlo, jakož i podle sociálních poměrů vlastníků psa takto:

a/ panelové domy na Školním náměstí
b/ rodinné domky a odlehlé zahrady
c/ nájemní domy v obci kromě Kolonie
d/ nájemní domy v Kolonii
e/ poživatel invalidního, starobního,vdovského
nebo jiného důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu kromě bodu b/ a d/
bez ohledu na místo a charakter zástavby

za jednoho psa
500,100,300,100,-

200,-

za každého dalšího psa
100,100,100,100,-

100,-

2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně trvalého pobytu
nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém změna nastala. V případě nezaplacení lze vymáhat a v případě
přeplatku vracet částku nad 50,- Kč v souladu se zákonem č.337/1992 Sb.,o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Osvobození a úlevy
1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa:
a) kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které
byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
v souladu s § 2 vyhlášky č.284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém
pojištění
b) kterým je osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených
v písm. a/ tohoto článku
c) kterým je osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
d) kterým je osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis, např. držitel záchranářských, loveckých a speciálně vycvičených psů, pokud
mají příslušná osvědčení,
e) kteří patří Sdružení technických sportů a činností – členům kynologického klubu,
pokud do dvou let věku psa držitel prokáže, že je pes použitelný pro potřeby
ministerstva vnitra,
f) příslušejících ozbrojeným sborům / počítaje v to také ochrannou stráž/. Osvobození
však přísluší jen na ty psy, u kterých se prokáže osvědčení příslušného orgánu, že jsou
určeni k výcviku nebo byli uznáni chovnými. Osvobození přísluší též chovatelům pro
potřeby ozbrojených složek,
g) kterým je osoba, která si odebrala z útulku nebo prokazatelně se ujala zatoulaného
psa. Osvobození přísluší po dobu tří let od nabytí psa.
2. Na osvobození mají dotčené osoby nárok a nemusí o něj správce oplatku žádat, pouze
doloží potřebné doklady správci poplatku každoročně do 15.února. Osvobození od poplatku
zaniká, zaniká – li důvod, pro který bylo povoleno.
Čl.5
Ohlašovací povinnost
1. Držitel psa / poplatník/ je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do
vlastnictví. Po dovršení stáří psa tří měsíců je poplatník povinen poplatek zaplatit podle
čl.6. Do 15 dnů je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku, např. změna bydliště, odhlášení psa, úhyn psa.
2. Poplatník je povinen uvést jméno a příjmení nebo název právnické osoby, trvalé
bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde –li o fyzickou či právnickou osobu,
která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtu a název peněžního ústavu, na
nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 6
Splatnost poplatku
1. Poplatník je povinen zaplatit poplatek předem bez vyměření, a to:
a/ nečiní – li poplatek více než 300,- Kč ročně jednou splátkou, nejpozději do 31.března
každého roku
b/ činí – li poplatek více než 300,- Kč, je možné po dohodě se správcem poplatku zaplatit
poplatek ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 30.září každého
roku.
2. Vznikne –li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne
měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé měsíce
do konce kalendářního roku se platí alikvotní díl stanovené sazby. Minimální výše ročního
poplatku je 50,- Kč.

Čl. 7
Kontrolní známky
Správce poplatku vydá po zaplacení poplatku poplatníkovi známku na psa, a to i pro ty psy,
kteří byli od poplatku ze psů osvobozeni. Na známce je vyznačen název obce a evidenční
číslo psa. Poplatníkům se doporučuje zajistit, aby psi byli známkou označeni. Ztrátu nebo
zcizení evidenční známky je držitel psa povinen ohlásit do 15 dnů správci poplatku. Známka
je nepřenosná na jiného psa, i když se jedná o psa téhož vlastníka.
Čl. 8
1. Nebude – li poplatek zaplacen / odveden/ včas a ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas neplacený / neodvedený/
poplatek až na trojnásobek.Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny
nahoru.
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem
nebo
rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může
správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 nebo § 37 a/ zákona
č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9
Správce poplatku může na písemnou žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění
tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, povolit splátky. Na
základě ustanovení zákona č.368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, je třeba současně s podáním žádosti zaplatit správní poplatek.

Čl.10
1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto
obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od
konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2. Byl –li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o
tomto úkonu písemně uvědoměn.Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let
od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl.11
Závěrečná ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje „Obecně závazná vyhláška obce Hostomice“ č.1/2002 o
místním poplatku ze psů“, schválená usn.ZO č.9/2002 z 25.3.2002 , která nabyla
účinnosti dnem 10.4.2002.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2004.

Miloslav Tuček
místostarosta

Vyvěšeno: 16.12.2003

Hana Haklová
starostka

Sejmuto:

31.12.2003

