Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice č. 2/2008
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo Obce Rudoltice se na svém zasedání dne 31.7.2008 rozhodlo svým usnesením
č.OZ/31/07/08 vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 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:

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1.
(1) Obec Rudoltice (dále jen obec) zavádí a vybírá místní poplatek ze psů (dále jen poplatek).

Článek 2.
(1) Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad Rudoltice (dále jen správce poplatku).
(2) Na řízení o poplatku se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o správě daní a poplatků), není-li zákonem č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ
Hlava I
Článek 3.
PŘEDMĚT POPLATKU
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Článek 4.
POPLATNÍK
Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a je přihlášena k trvalému
pobytu nebo má sídlo na území obce.

Článek 5.
POPLATKOVÁ POVINNOST
(1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, ve kterém pes dovršil stáří 3 měsíců.
(2) Dojde-li ke změně místa trvalého pobytu nebo sídla osoby z území jiné obce na území
obce, vzniká poplatková povinnost prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy k

takovéto změně místa trvalého pobytu nebo sídla došlo. Věta první se obdobně použije v
případě vzniku místa trvalého pobytu nebo sídla na území obce.
Článek 6.
(1) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek v poměrné výši, a to za
každý i započatý měsíc, ve kterém existovala poplatková povinnost, se hradí 1/12 z příslušné
sazby poplatku.
Článek 7.
Poplatková povinnost poplatníka zaniká zánikem poplatkové povinnosti.

Článek 8.
OHLAŠOVACÍ POVINNOST
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15
dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa
staršího. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen oznámit správci poplatku
zánik poplatkové povinnosti.
(2) Ohlašovací povinnost má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena. Důvod pro
osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na
výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne,
kdy tato skutečnost nastala.
(4) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku údaje podle
zákona o správě daní a poplatků1).
1)
§ 33 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Článek 9.
Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji ohlašovací povinnost vyplývající z této
vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona o správě daní a poplatků, může mu
správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a
§ 37a citovaného zákona.

Hlava II
Článek 10.
SAZBA POPLATKŮ
Roční sazba poplatků je uvedena v sazebníků, který je přílohou této vyhlášky.
a) Poplatek za prvého psa v rodinném domě 100,- Kč
b) Poplatek za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě 150,- Kč
c) Poplatek za prvého psa v obytném (činžovním) domě 200,- Kč
d) Poplatek za druhého a každého dalšího psa v obytném (činžovním) domě 250,- Kč
Článek 11.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Hlava III
Článek 12.
SPLATNOST POPLATKU
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.
(2) Činí-li poplatek v kalendářním roce pro jednoho poplatníka více než 700,- Kč, může být
poplatek uhrazen ve dvou shodných splátkách, a to do 30.4. první splátku a do 30.9. druhou
splátku.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději 30
dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
(4) Zanikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti poplatku a byl-li poplatek v této
době již uhrazen, má poplatník nárok na zpětné vrácení přeplatku. Nárok na vrácení přeplatku
je poplatník povinen uplatnit před správcem poplatku.

Článek 13.
SANKCE
(1) Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, správce poplatku vyměří poplatek
platebním výměrem.
(2) Včas neuhrazené poplatky nebo jejich neodvedenou část může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek.
Článek 14.
LHŮTA
(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto
vyhláškou, 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 o tomto úkonu písemně
uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Hlava IV
Článek 15.
OSVOBOZENÍ OD POPLATKU
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná2) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu3),
b) osoba, jež je držitelem psa užívaného k doprovázení nebo ochraně osob uvedených
v pododstavci a) nebo psa určeného k usnadnění života těžce zdravotně postižených osob,
c) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v pododstavci a),
d) osoba, která drží psa používaného pro službu v ozbrojených sborech, má-li tento pes k této
službě potřebný výcvik,

g) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis4).
(h) Osoba, vlastnící psa, který složil canisterapeutické zkoušky. Osvobození se vztahuje
pouze na poplatek za tohoto psa.
__________________________________________________________________________
2)
§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
3)
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 16.
(1) Držitel psa je povinen svůj nárok na osvobození od poplatku prokázat správci poplatku.
(2) Osvobození od poplatku nastává zpětně k prvnímu dni měsíce, ve kterém byla skutečnost
zakládající osvobození prokázána, nejdříve však ke dni, kdy tato skutečnost nastala.

Článek 17.
(1) Důvodem pro zánik osvobození od poplatku je zánik skutečnosti, pro kterou osvobození
nastalo.
(2) Skutečnost zakládající zánik osvobození od poplatku je povinen držitel psa oznámit
správci poplatku.
(3) Osvobození od poplatku zaniká posledním dnem měsíce, ve kterém nastal důvod zániku
osvobození uvedený v odstavci 1.

Článek 18.
ODSTRANĚNÍ TVRDOSTI
Zastupitelstvo obce může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

ČÁST TŘETÍ
Článek 19.
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009

……………………………………..
Lenka Bártlová, v.r.
místostarosta

…………………………….
Erika Kohoutová, v.r.
pověřený člen zastupitelstva

otisk kulatého razítka
obce Rudoltice
Vyvěšeno dne: 29.8.2008
Sejmuto dne:

