
OBEC HROBCE

Obecné zánazná vyhláška č.1l20II,

o místním poplatku ze psů

laslupilelstýo obce Hrobce se na svém zasedaní dne !2'4.20l t usnes|o vydot na zdhladě $ 11
odst. 2 zókonq ě. 565/1990 sb., o místních poplatcich, ýe znění pozdějších předpisů (dóle jen
,,Zjkon o mísh|ích poplatL:ich,,), a v souladu s ustanovením $ I0 pístn.d| q s 84 odst. 2 písm'
h) zikona ě. 128/2000 sb.' o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějšíeh předpiEů' tut?
obecně zóvaznou vyhlóšku (dále jen ,,vyhlóška,,):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

I ) obec Hlobc€ toulo ,"}hláškou zaváď mistni poplatek 7e psů {dálejen ..poplatek-)'|)
2) Řízení o poplatku lrykonívá obecní uiad Ťlrobce (dáe jen ',správce pop1atl.u..)'2)

Č|.2
Předmět poplatku

Pop|atek se platí ze psů starŠicb Šesrj měsíců.

Čl. 3
Poplatník

Poplatníkem je držitel psa. Držitelem psa je fuzická nebo prárrnickrá osoba, lderá má trvalý
pobý nebo sídlo na území obce llrobce.

Čl. 4
vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vmilá dfáteli psa v den, kdy pes dowšil stíří šesti měsíců. nebo
v den, kdy nabyl psa staršfio šesti měsíců.

2) v případě drženl psa po dobu katší než jeden rok se platí poplatek v poměmé výši, která
odpovídá počtu i započaých kalendrířrúch měsíců' Při znrěně místa trvalého pobyhr nebo
sídla platí &žitel psa poplatek od počátl.u ka|endriiniho mésíce následujicího po měsíci,
\ e kterém aIéna nastaja. nově přís|ušné obci'.)

3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala bý fizickí nebo prámická osoba
dŤžitelam psa (napŤ. úynem ps4 jeho zhátou, darováním nebo prodejem), pňčemŽ se
poplatek platí i za započaý kďendářní měsíc, ve ktercm taková skutečnost nastala"

]' $ t oI".' utu 5 z -t.onao mÍsmich pop|alcich
.] $ 14 odst 3 zákona o mísmích poplatcích
'] 

$ 2 odst.3 a4 zákona o místílch pop]atcjch



ČL5
ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen otúásitn vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti. ve stejné 1hůtě se oblďuje ni{rot na osvobození.

.2) obsah oblríšení upraluje zríkon o místních poplatcích.')
3) DojdeJi ke zrrrěně údajů uvedených v olÍášení"], je poplatnik povinen tuto zaěnu.ozniíÍnit

do 15 dnů ode dne. kdr nasta]a.,'

ČL6
Sazba poplatku

sazba poplatku činí za kalendální Íok:

Za prýĎího
psa

Za druhého a
kaŽdého dalšího psa

téhož drŽitele
ze psa 100.- Kč 125.- Kč

Č|.7
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jedním z€ způsobů stanovených ziikonem8),
příslušného kalendářního roku.

a to nejpozději 31. 3.

kalendrířního roku, je
měsíce bezprosťedlě

2)

l )

v případě vzniku poplatkové povinnosti po 15. 3. příslušného
poměmá výše poplatku dle čl. 4 odst. 2 splat!í do 15. dne
následujícího po měsíci, ve kterém vznikla poplatková povirmost.

Č|. 8
osvobození

Důvody osvobození stanoví zíkon o místních poplatcích.9)

"] s 71 odst' 1 zákona č' 280/2009 sb.' daňo!ý řádu (dálejen ',danový řáď.) -,,Podání 1ze učinit písemně' ústně
do pŤotokolu nebo datovou zpÍívou, kteÉ je opatř€na uaávaným €lel:toniclcým podpisem, nebo která j€
odeslána prostředdcMm datové scfulínlf...
'] 

$ l4a odst. 1 ákona o místních poplatcích:
,,V ohlášeíi poplatÚft uvede
a) jméno, popípadě jmén4 a příjmení nebo názév nebo obchodlí fiÍDu' obecný identifilátoř, byl-li přiděIen'
nrísto pob}tu nebo sídlo, místo podnikfuí, popřípadě další a.besu přo doŤučováííj přá\.nická osoba uvede téŽ
osoby' které jsou jejím jménem opťáWěny jednat v popla&o\.ých věcech,
b) čísla všech s\.ých učtů u posk},tovatelů plateb ch s]užeb' včettrě posb,tovateiů těchto služeb v zalraničí,
uŽívaných v souvislosti s po&ikatelskou činností, v pípadě' Že předmět poplatku souvisí s podrrikatelskou
čimostí poplatnika nebo plátc€,
c) údaje řoáodné přo stanovelú výše pop]atkové poviĎaosti (např. sáří, počet psů)'..

.) včetně ániku poplatkové povinnosti
,] 

{ 14a odst. 3 Zíkona o místnich poplatcích
"J 6 163 odst' 3 daíového řádu
n) 

$ 2 odst. 2 zákom o místních poplatcích: ,,od poplatku ze psů je osvobozen drŽitel psE kteÍým je osoba
nevidomá, beanocná a osoba s těŽIcým zd]avohím postjžením, IceÍé byl přiŽúÍ m' $upeň mimořádnýcb \.ýhod
poďe zv]áštního pŤámiho předpisu, osoba pŤovádějici výcvik psů učených k doprovodu těchto osob, osoba
pŤovozující útulek zřízený obcí pťo ztracené nebo opuštěné psy nebo osobq keré stanoví povimost drž€ni a
pouáváÍí psa zýláštní právní předpis'..



2) Dríle se osvobozují držitelé psů, kteří jsou poživate1i invďi<lního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, kteý je jejich jedinýrn zdrojem příjmů, anebo jsou poživateli
sfuolčÍlo důchodu.

čt. p
Závěreěná ustanovení

l )

2)

NebudeJi poplďek zaplacen poplatníkem věas nebo ve správné \.ýši, lTměří i'nrr. spŤávce
poplatku poplatek platebním v.finěrem nebo hromadným předpisným seznamem,"'.
včas nezaplacené poplatlT nebo úíst těahto poplathi může správce poplatku zr"ýšit až na
trojn.ásobek toto z\.ýšení je příslušenstvím poplatku.' U

Hana Červenková
místostarostka

Čl. 10
zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná lryhláška č. 2/2005' o mísbrím poplatku ze psÍt, ze órc 2.|.7.2005.

ČL 11
Účinnost

Tato lyhlíška nab}.vá učinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dn€m lyblášení.

V1věšeno na uŤední desce dne:

sejmuto z raední desky dne:

l0) 
s 11 odst. l zákona o mísblích poplatcích

,', 
s 11 odst.3 zákona o místních poplatcich
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