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obec Hartvíkovice

Obecné závaznávyhláška č.3 /2019
o místnímpoplatku ze psťr
Zastupitelstvo obce Harťvíkovice se na svém zasedání dne 14. Lt.20L9 usneslo vydat na
základě L4 zákona č. 565ll99a Sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších
p edpis , a v souladu s
10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h] zákona
č. LZB/ZaaO Sb., o obcích fobecní zíízení),ve znění pozdějšíchp edpis , tuto obecně
závaznou vyhlášku fdále jen ,,tato vyhláška"):

Článek r
úvodníustanovení

(1]
(2)

Obec Hartvíkovice touto vyhláškou zavádí místnípoplatek ze psli fdále jen

,,poplatek"J.
Správcem poplatku je

obecní ad Harťvíkovice.1
Článek z
Poplatník a p edmět poplatku

tu
(2)

t3)

Poplatek ze psťr platí držitel psa. Držitelem je pro čely tohoto poplatku osoba,
která je p ihlášená nebo má sídlo na rizemí Českérepubliky (dále jen ,,poplatník"l.z
Poplatekze psri se platí ze psri starších3 měsíc .3
Poplatek ze ps platí držitel obci p íslušnépodle svého místa p ihlášení nebo sídla.
P i změně místa p ihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendá ního měsíce následujícího po měsíci, ve }rterém změna nastala, nově
p íslušnéobci. P i změně místa p ihlášenínebo sídla se platí poplatek v poměrné
v ši, která odpovídá počtu i započat ch kalendá ních měsíc .a
Článek l
Ohlašovací povinnost

t1)

(2)

t3]

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do
15 dnri ode dne, kdy se pes stal staršímt í měsícti, nebo ode dne, kdy nabyl psa
staršího t í měsícri. Ve lhritě 15 dnri je povinen ohlásit také zánik své poplatkové
povinnosti [nap . rihyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej),
Povinnost ohlásit drženípsa má i osoba, která je od poplatku osvobozena,
V ohlášení poplatník uvedes
a) jméno, pop ípadě jména, a p íjmenínebo název, obecnli identifikátor, byl-li
p idělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, pop ípadě dalšíadresu
pro doručování; právnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkoq ch věcech,
b] číslavšech sqich čt u poskytovatel platebních služeb, včetně
poskytovatelri těchto služeb v zahraničí,užívan;ch v souvislosti

t 15 odst. 1zákona č.565/t990 Sb., o místních poplatcích, ve znénípozdějších p
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o místních poplatcích")
2 odst.1zákona o místních poplatcích
2 odst.2 zákona o místních poplatcích
2 odst,4 zákona o místních poplatcích
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14a odst, 2 zákona o místních poplatcích

edpis

(dále jen ,,zákon

s
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(4)
t5]

podnikatelskou činností,v p ípadě, že p edmět poplatku souvisí

podnikatelskou činnostípoplatníka,
cJ dalšíridaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stá í a počet držen ch
psti, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na levu nebo osvobození
od poplatku.
Dojde-li ke změně ridaj uvedenl ch v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnri ode dne, kdy nastala.6
Povinnost ohlásit daj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na ridaje
zve ejněné pro t5rto ričely správcem poplatku na ední desce.

Článek +
azba poplatku
Sazba poplatkuza kalendá ní rok činí:
a)

zapwního psa

b] za druhého a každéhodalšíhopsa téhoždržitele

50 Kč
75 Kč

Článek 5
Splatnost poplatku

tU

t2)

Poplatek je splatn;f nejpozději do 28.Z. p íslušnéhokalendá ního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je
poplatek splatny nejpozději do 15. dne měsíce, kterlf následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla,

Článek o

osvobození

tU

{2)

t3)

Od poplatku ze psri ie osvobozen držitel psá, kter m je osoba nevidomá, osoba,
která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícíhosociální služby, osoba, která je držitelem prrikazu ZT? nebo ZTP/P,
osoba provádějící q cvik ps určen;fch k doprovodu těchto osob, osoba provozující
ritulek pro zvítata nebo osoba, které stanoví povinnost drženía používánípsa
zvláštní právní p edpis7.
Úaaj rozhodny pro osvobození, podle odst. 1 tohoto článku, je poplatník povinen
ohlásit ve lhritě do 15 dnri od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
V p ípadé,žepoplatník nesplní povinnost ohlásit tidaj rozhodny pro osvobození ve
lhritě stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobazení zaniká.B

článek z
Naq šenípoplatku

t1]

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné q ši, vymě í mu
správce poplatku poplatek platebním q měrem nebo hromadnym p edpisnym

t2]

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatkri mriže správce poplatku
zqišit až na trojnásobek; toto zq.išeníje p íslušensťvímpoplatku sledujícímjeho

seznamem.9
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5 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

7 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
B 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
l 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
to 11 odst. 3 zákona o rnísťníchpoplatcích

O

tU

(2)

t3]
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Čtánek B
ovědnost za zaplacení poplatkur r

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, kteqí je ke dni splatnosti nezletily
a nenabyl plné svéprávnosti nebo kteqi je ke dni splatnosti omezen ve
svéprávnosti
a byl rnu jmenován opatrovník spravujícíjeho jměni p echází poplatková
povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka;
zákonn;i zástupce nebo opatrorrník má stejné procesní postavení jako poplatník.
V p ípadě podle odstavce 1 vymě í správce poplatku poplatek zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka.
}e-li zákonnych zástupc nebo opatrovník více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.
Čtánek g

zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecnézávaznávyltláška č,Z/?OLB,ze dne 20. a+.20LB o místnímpoplatku
ze psri.

Óánek 10
Účinnost
Tato vyhláška nablfrlá činnosti dnem 1. 1. 2020.

('s
Bc. Michaela Požárová
místostarostka obce

OBHC HARTVímovlG

675 76 HARTVíKOViCE 31

lCO: 00289337

Vyvěšeno na ední desce dne: 18. 1L.2aL9
Sejmuto z ri ední desky dne: 3L. L2.20L9
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12 zákona o místních poplatcích

Mgr.Vítězslav Rous
starosta obce

