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ZASTUPITELSTVO OBCE VCHYNICE
Obecně závazná vyhláška č. 1l20l9,
o místnímpoplatku ze psŮ
Zasíupitelsfuo obce Vchynice se na svém zasedání dne 13.12,2019 usneslo usnesením
č.5/20]9 bod č.7 vydat nazákladě § l1 zdkona č, 565/1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zá.kon o místních poplatcích"), a v souladu s
ustanovením § 10 písm. d) a§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. l2B/2000 Sb., oobcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, íuto obecně závaznclu vyhlá,šku (dále.jen ,,vyhláška");

článek 1
úvodníustanovení
Obec Vchynice zavádí touto vyhláškou místnípoplatek ze psťr (dále jen ,,poplatek"),
2) Správcem poplatku je obecní úřad.l)
1)

článek 2

Předmět poplatku a poplatník
1) Fředmět poplatku upravuj e zákon.2)
2) Poplatníka vymezuj e zákon.3)

Členet 3

Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti. Ve stejné llrůtě se ohlaštrje nárok na osvobození, existoval-Ii důvod

1)

2)

osvobození v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti.
Obsah ohlášení upravuje zákon.a)

t)
5 15 odst. 1 zákona o místníchpoplatcích (Spravcem poplatklt je obecní úřacl.)
:)§2odst.2zákonaorrrístníchpoplatcíclr(Poplatekzepsů.seplatízepsůstarších3lněsícti.);§2odst.3zákona

o místních poplatcích (V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se plaíípoplatek

poměrné výši, která odpovídá počtu i zctpočatých kalendářních měsíců.); § 2 odst, 4 zákona o místních
Poplatcích (Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa popl.atek od počátku kalendářního měsíce
následujícího po mě,síci, ve kterém změna nastala, nově příslušnéobci. P1,6 výpočet poměrné výše poplatku
v

platí obdobně odstavec 3.)
§ 2 odst. 1 zákona o místníchpoplatcích (Poplatek ze psů platí clržitel psa. Tím nůžebýt pro účelytohoto
poplatku osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území Českérepublitq,.); § 2 odst. 4,zákona o místních
poplatcích (Poplatek ze psů platí držitel obci příslušnépodl.e svého místa přihlášení nebo sídla,)
o)
§ 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích: (2) V ohlášení popl.atník nebo plátce uvecle
a).jméno, popřípadě.jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátclr, by\-|i přidělen, místo pobyru nebo
sídlo, ,sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro doručování;prdvnická osoba uvede téžosoby, které,jsott
3)

jej ím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) číslavšech svých účtůu poskytovatelů platebních služeb, včetně poslqltovatelů těchto služeb v zahraničí,
užÍ.vanýchv sottvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že přeclmět poplalku sottvisí s pcldnikatelskou
činnosíípoplatn.íka nebo plátce,

3)

4)

Postup při změněs)rida.lů uvedených v ohlášení upravtrje zákon,6)
Důsledky nesplnění ohlašovacípovinnosti ke vzniku osvobození stanoví zákon.7)

Clánek 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku čini za kalendářní rok:

zajednoho psa

a) ze psa, jehož držitelem je osoba starší65 let

20
50

b) ziiného psa. než ie uvedený v písm. a)

Kč
Kč

za druhého a
každéhodalšího psa
téhoždtžitele
100 Kč
200 Kč

článek s
osvobození
Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon.8)

Clánek 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. příslušnéhokalendářního roku.
2) V případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození) po 15, 4. příslušného
kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 15. dne kalendářního
měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci vzniku poplatkové povinnosti
(nebo zániku o svobození).
1)

Článek 7
zrušovací ustanovení
ZruŠuje se obecně závazná vyhláška ě. Il20I0, o místníchpoplatcích, ze dne 20. 12.2010.

5)

6)

7)

c) Údaje rozhodné pro síanovenívýše poplatku (včetně např. clůvodůosvobození, pokucl existu.ji .již
v okanžiku podání ohlášení).
3) Poplatník nebo plátce, ktery nemá síd|.o nebo bydliště na uzetní členskéhostátu Evropské unie,.jiného
smluvníh.o stótu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskékon/ederace, uvecle krr,lmě
ÚdajŮ požadovanýchv odstavci 2 adresu svého zmr:cněnce v tuzemsku pro dorttčování.
5) Povinnost ohlásit Údaj pcldle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahu.je na tida.j, který můžesprátlce
PoPlatku automatizovaným zpŮsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž lná zřízen automalizovrlný
přístup, Okruh těchto údajůzveřejní správce poplatku na své úředníde,sce.)
včetně zániku poplatkové povinrrosti

§ 14a odst.4 zákona o místních popiatcích (Dojcte-li ke ztttěně úclajůuvedených v ohlášení, je poptalník
Povinen tulozntěnu oznámit do l5 dnŮ ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obecv obecnězávaznévyhtášce clelší
lhůtu.)

§ l4a odst. 6 zákona o místních poplatcích (V přípactě,

že poplatník ne,splní povinnosí ohlásií úr)aj rozhoctný

Pro osvobození nebo Úlevu odpoplalku ve lhůtě,stanovené obecně závaznou vyhtáškou nebo ve lhůtě podie
odstavce 4, nárok na osvobození nebo Úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění tétc,l povinnosli nel.ze

8)

uložit poktttu za nesplnění povinnosti nepeněžitépovahy.)
5 2 odst. 2 zákona o místníclrpoplatcích (Oct poplatku ze psti je osvobozen clržitel psa, kterliry .je osoba
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné.fyzické osoby poclle zákon.a upiavltjícího
sociúlní služby, osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, o,soba prováclějící tlýcvik piů urienych
k doprovodu těchto osob, osoba provozujícíútulek pro zvířata nebo osoba, které stano,ví povinnost clržení
cl poltžfuání psa zvl.áštní právní předpis.)

čHnet< 8

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem

l. L 2020.
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Bc. Jiří Vaněk
místostarosta
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Irrg. Ota Baudler

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

l6.I2.2019

Sejmuto zúřední desky dne:

06,01,2020

