OBEC HRISKOV
ZASTUPITELSTVO OBCE HRISKOV
Obecně zńv azná vyhláška

č,. 2

/2019,

o místnímpoplatku ze psü
Zastupitelstvo obce Hříškov se na svém zasedóní dne 9.I2.20]9 usneslo u'snesením č.75/201g
vydat na zĺźkladěţ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místníchpopĺatcích,ve znění pozdějšĺch
předpisů (dóle jen ,,zókon o místních poplatcích"), a v souladu s ustanovením I0 písm. d)
ţ
a s 81 odst. 2 písm. h) zókona č. ]28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve zněnípozdějších
předpisti, tuto obecně zóvaznou vyhlášku (dĺźlejen ,,vyhlóška"):

čIĺnekt
Úvodní ustanovení
r) obec Hříškov zavádí touto vyhláškou místnípoplatek ze psů (dále jen

2) Správcem poplatku je obecní úřad.l)

''poplatek")

článeu2

Předmět poplatku a poplatník
1) Předmět

poplatku upravuje zálkon.z)

2) Poplatníka vymezuj e zźlkon.3)

Clánek 3
Ohlašovací povinnost

l)
2)

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášenído 15 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození, existoval-li důvod
osvobození v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti.
obsah ohlášeníupravuje zákon.a)

l) 15 odst. l
zőkonao místních poplatcích (Správcem poptatku je obecní úřad.)
Ş
2)l2odst.Żzâkonaomístníchpoplatcích(Poptatekzepiůseplailzepsůstąršĺch3něsĺců.);Ş2odst.3zâkona

o místníchpoplatcích (V případě trvání poplatkovĺźpovinnosti po dobu tłatšĺnež jeden rok se platí poptatek
vpoměrné výši, která odpovídá počtu i započaých lĺatendóřnĺch měsíců.); $ 2 odst. 4 zâkona o místních
poplatcích (Při změně nísta přihlášení nebo sídta pĺatídľžitel psa poplatek od počátku kalendářnĺho měsíce
nősledujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnéobci. Pro výpočet poměrné výše poplatku
platí obdobně odstavec 3.)
:) 2 odst. 7 zákona o místníchpoplatcích
(Poptatekze psů platí držitel psa. Ţím můžebýt pro účelytohoto
ş
poplatlu osoba, herá je přihlášena nebo má sídlo na územíČesląźrepublilql.); $ 2 odst. 4 zâkona o místních
. poplatcích (Poplatek ze psů platí držitel obci příslušnépodle svého místa přihlášení nebo sĺdla.)
4)
l l4a odst. 2, 3 a 5 zďkonao místních poplatcich: (2) V ohlášení poptatníi nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jmĺźna,a přţmenĺ nebo název, obecný identffitrator, byl-ti přiděten, mĺsto pobytu nebo
sídlo, sídlo podnikątele, popřĺpadě dalšíadresu pro doručování; právnická osoba uvede téžosoby, iteľéjsotl
jejím jménem oprávněny jednat v poplatkoých věcech,
b) číslavšech sých účtůu poslEtovatelů platebních služeb, včetně poslqltovatelťł těchto služeb v ząhraničí'
užívarých v solłvislosti s podnikatelskou činností,v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskoĺl
činnostípoplątníką nebo plátce,

3)
4)

Postup při změně5) údajůuvedených v ohlášeníupravuje zźlkon.6)
Důsledky nesplnění ohlašovací povinnosti ke vzniku osvobození stanoví ztlkon.7)

čhnek 4

Sazba poplatku
Sazba poplatku činíza kalendářní rok:

zajednoho psa

a) zę psa, ięhoż drżitelem ie osoba starší65 let

b) z iiného psa, než ie uvedenÝ v písm. a)

60
60

Kč
Kč

za druhého a
kaŽdého dalšíhopsa
téhoŹ, drżitele

60
60

Kč
Kč

čHnek s

osvobození
Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon.8)

Clánek 6
Splatnost poplatku

1) Poplatekje splatný nejpozději do 30.6. příslušnéhokalendářního roku.
2) Y pţípaděvzniku poplatkové povinnosti (nebo zźniku osvobození) po t5. 6. příslušného
kalendářního roku, je poměmá výše poplatku splatná nejpozději do konce kalęndářního
měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci vzniku poplatkové povinnosti
(nebo zániku osvobozen í).

Clánek 7
Zľušovacíustanovení
Zrušuje se obecně zâvaznâ vyhláška č,. 1/20l

l'

o místnímpoplatku ze psů, ze dne

7.3.2011.

c') údaje rozhodné pro stanovení výše poplatku (včetně např. důvodůosvobození, pokud existují již
v okamžiku podĺźníohlášení)'

3) Poplatník nebo plótce, který neĺnó sídlo nebo bydliště na územíčlenského státu Evropsla! tlnie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropslłtm hospodářslłźm prostoru nebo Švýcaľskźkonfedeľace, uvede ĺcromě
ĺidajťłpožadovaých v odstavci 2 adľesu svého zmocněnce y tĺlzemsku pro doručování.
5) Pol;innost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, lđeýmůžespravce
poplatku automatizovąnym způsobem zjistit z rejstřĺku nebo evidencí, do nichž mó zřízen automatizovaný
přístup' okruh těchto údajůzveřejní správce poplatku na své úřední desce.)
5)
včetně zániku poplatkové povinnosti
6)
l l4a odst. 4 zâkona o místníchpoplatcích (Dojde-li ke změně údajťłuvedených v ohlášení, je poplatník

povinen tuto změnu oznámit do l 5 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlašce delší
lhťltĺl.)
7)
l l4a odst. 6 zâkona o místníchpoplatcích (V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlósit údaj rozhodný
pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně zóvąznou vyhlaškotł nebo ve lhůtě podle
odstayce 4, nárok na osvobození nebo ĺilevu od tohoto poplatku zaniląź; za nesplněnĺ této povinnosti nelze
uložit pokutu za nesplněnĺ povinnosti nepeněžité povahy.)
ĺ) 2 odst. 2 zâkona o místních poplatcích (od poplatfu ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
ş
nevidomó. osoba, která je považol,óna za závislou na pomoci jiné fuziclĺe osoby podle zákona uprawţícího
sociální sĺužby,osoba která je držitelem prťllrazu ZTP nebo ZŢP/P, osoba provádějící ýcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozujícíĺłtulek pro zvířata nebo osoba, kteľé stanoví povinnost držení
a používánípsa nlóštní právní předpis')

Clánek 8
Účinnost
Tato vyhláškanabývâ účinnostidnem

l. |.2020

Libor Plęcháč

Jana Kalašová

místostarosta

Starostka

_.2019

Vyvěšeno na úřednídesce dnę

.

Sejmuto ztňední desky dne:

.-.ŻO-

