OBEC DRÁSOV
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
ze dne 29. prosince 2010
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Drásov se na svém zasedání dne 29.12.2010 usneslo vydat na
základě ustanovení § 2 a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Základní ustanovení
1.1. Obec Drásov vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek ze psů.
1.2. Výkon správy tohoto poplatku provádí Obecní úřad Drásov (dále jen správce
poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009
Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Čl. 2
Předmět poplatku
2.1. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Poplatník
3.1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má v
územním obvodu obce trvalý pobyt nebo sídlo.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
4.1. Poplatník je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí psa do držení,
oznámit tuto skutečnost správci poplatku. Po dovršení stáří psa tří měsíců je
poplatník povinen podat přiznání k místnímu poplatku ze psů a poplatek zaplatit
podle čl. 9 této vyhlášky.
4.2. Povinnost oznámit nabytí psa do držení má i občan, který je od poplatku podle
zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto
skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.
4.3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která
má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, do 15 dnů od jejího vzniku.
4.4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku
příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo
nebo IČ.
4.5. Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně
ohlásit všechny psy v domě chované.

Čl. 5
Sazby poplatku
Typ poplatníka

za 1. psa ročně

pro poplatníky, fyzické osoby
pro poplatníky, právnické osoby

50,- Kč
1.000,- Kč

za každého
dalšího psa ročně
100,- Kč
1.500,- Kč

Čl. 6
Osvobození a úlevy
6.1. Od poplatku je podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) osvobozen držitel
psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením,
které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu 1a)
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c)

osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis.1b)
6.2. Od poplatku je osvobozen držitel psa:
a) kterého převzal z psího útulku po dobu jednoho roku ode dne převzetí.
b) který má speciální záchranářský výcvik, pokud má jeho držitel příslušné
osvědčení.
6.3. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. března příslušného
kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.
Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
7.1. Poplatek se platí bez vyměření od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy
poplatková povinnost vznikla. Vznikne-li poplatková povinnost do 30. června
kalendářního roku hradí se poplatek v plné výši, vznikne-li poplatková povinnost
od 1. července platí se poplatek v poloviční výši.
7.2. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo
prodej), poplatek se nevrací.
Čl. 8
Splatnost poplatku
8.1. Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření nejpozději do 31. března
každého roku.Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný
do 15 dnů od splnění oznamovací povinnosti.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení
9.1.Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška obce Drásov č.
1/2004 ze 7. dubna 2004, o místním poplatku ze psů.
Čl. 10
10.1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Ivana Matějů
starostka

1a) §86 zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
1b) Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.

Bohdanecká Ludmila
místostarostka

