OBEC JABLŮ NKA
Obecně závazná vyhláška obce Jablůnka
č. 2/2011
O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
Zastupitelstvo obce Jablůnka na svém 12. zasedání dne 23. 11. 2011 usnesením číslo
/12
vydalo na základě § 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1

Základní ustanovení
1. Obec Jablůnka vybírá místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
2. Správu tohoto poplatku vykonává Obecní úřad Jablůnka (dále jen „správce poplatku“)
a v řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území obce
Jablůnka trvalý pobyt nebo sídlo.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti. Rovněž
je povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku
do 15 dnů od jejího vzniku.
2. Ohlašovací povinnost podle odst. 1 má i poplatník, který je dle této vyhlášky osvobozen
od poplatku.

3. Při ohlášení je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno, příjmení, datum narození,
rodné číslo a adresu trvalého pobytu – jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ
– jde-li o právnickou osobu.
Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců,
nebo ve kterém se stal poplatník držitelem psa staršího tří měsíců.
2. V případě vzniku poplatkové povinnosti v průběhu roku, platí se poplatek za každý i započatý
kalendářní měsíc.
3. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců držení psa, tj. za jednotlivé měsíce
do konce kalendářního roku vždy 1/12 stanovené roční sazby poplatku.
4. Poplatková povinnost zaniká uplynutím kalendářního měsíce, kdy zaniklo držení psa nebo
došlo ke změně místa trvalého pobytu (popř. sídla) držitele psa.
Čl. 6
Sazba poplatku
Poplatek za kalendářní rok činí :
a) za psa
300,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
300,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a nebo uživatel sirotčího důchodu 150,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. c) 150,- Kč
Čl. 7
Splatnost poplatku
1. Poplatek pro kalendářní rok je splatný jednorázově nejpozději do 30. dubna příslušného
kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději
do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
Čl. 8
Osvobození
1. Od poplatku jsou osvobozeni tito držitelé psů :
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu *1)

b) osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše uvedených osob
c) osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
d) osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis *2)
2. Osvobození od poplatku jsou držitelé psů povinni na vyzvání správce poplatku doložit
nejpozději do konce kalendářního roku. Pokud poplatník na vyzvání správce poplatku nárok
na osvobození správci poplatku ve stanoveném termínu nedoloží, je povinen uhradit poplatek
v plné výši.
3. Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Čl. 9
Úlevy
Nárok na úlevu z celkové sazby dle čl. 6 mají nárok držitelé psů v těchto částech obce :
- místní část Jablůnka – Horní paseky
- místní část Jablůnka – Dolní paseky
- místní část Jablůnka – lokalita Páleniska
- místní část Jablůnka – Jablůnecký Vesník

týká se občanů zde trvale bydlících
týká se občanů zde trvale bydlících
týká se občanů zde trvale bydlících
týká se občanů zde trvale bydlících

Úleva – poplatek za 1 psa činí 1/6 roční sazby poplatku, tj.
Tento poplatek je ve stejné výši platný za druhého a každého dalšího psa.

50,- Kč

Čl. 10
Společná ustanovení
l. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem a může zvýšit poplatek až na trojnásobek. Vyměřený poplatek
se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto obecně závaznou vyhláškou povinnost nepeněžité
povahy, může správce poplatku opakovaně uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3. Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. 11
Vyměření poplatku
l. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou
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
uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 12
Zrušovací a závěrečná ustanovení
1. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním
poplatku ze psů.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

----------------------------------Čeněk H A J N Ý
starosta obec Jablůnka

--------------------------------------Petr K O CH W A S S E R
místostarosta obce Jablůnka

Vyvěšeno:
Sejmuto:

_____________________________________________________________________
*1) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
*2) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpis

