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Obecně závazná vyhláška obce Rozhovice č. 03/2019,
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Rozhovice se na svém zasedání dne 25. listopadu 2019 usnesením č.56/19 usneslo
vydat, nazákladě § 14 zákona č, 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon místních poplatcích"), a usouladu s § 10 písm, d) a § 8a odst.2 písm. h) zákonaě. 128t2ooo Sb,,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
,,vyhláška"):

ěl. t
úvodní ustanovení

(1) Obec Rozhovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále také,,poplatek").
(2) Správcem poplatku je obecní úřad,Í

(1)

(2)

(1)

él. z
Poplatník a předmět poplatku

Poplatek ze psŮ platí držitel psa, Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo
má sídlo na území obce Rozhovice (dá|e jen ,,poplatník").2
Poplatek ze psů se platíze psů starších 3 měsíců.3

čl. g
Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do í5 dnů ode dne, kdy
se pes stal starŠÍm tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je
povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo
prodej).

povinnost ohlásit džení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

V ohlášení poplatník uvedea

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, by|-|i přidělen, místo pobytu
nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) ČÍsla vŠech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v
zahraniČÍ, uŽÍvaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst.2zákona o místních poplatcích

(2)

(3)

1

2

4
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(4)

(5)

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a PoČet dŽených PsŮ' vČetně

skutečnost í zakládalicích vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku,

Dojde_li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník Povinen tuto změnu oznámit do 15 dnŮ ode

dne, kdy nastala,5

povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na Údaj, ktený může správce

poplatkuautomatizovanymzpůsouemzjistitzrejstříkůneboevidencí,donichŽmázřizen
automatizovaný přístup. okruh těchto úJajů zveřejní jprávce poplatku na své úřední desce,6

čl. +
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa 75,- Kč,

b)zadruhéhoakaŽdéhodalšíhopsatéhoŽdžiteleí00,-Kč.

ěl. s
Splatnost poplatku

(1)Poplatekjesptatnýnejpozdějidol.březnapříslušnéhokalendářníhoroku.

(2) Vznikne-li pop.atková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1' je PoPlatek sPlatný

nejpozději do 15. dne měsíce, xt"ry následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

ěI. s
osvobození

od poplatku ze psů je osvobozen džitel psa, kteným je osoba nevidomá, osoba' která je PovaŽována

za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální sluŽbY' osoba' která je

džitelem průkazu zTp nebo zTplp,o.oo" provádějící výcvik psů určených kdoprovodu těchto osob,

osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost džení a používání psa

zvláštní právní předpis.7

údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1) tohoto článku je PoPlatník Povinen ohlásit ve lhŮtě do 15 dnŮ

od skutečnosti zakládající nárok na osvobození,

Vpřípadě,Žepoplatníknesplnípovinnostohlásitúdajrozhodnýpfoosvobozenívelhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká,8

(1)

(2)

(3)

§ 14a odst. 4zákona o mistních poplatcich

Š r+á oOst. 5 zákona o mistnich poplatcích

Š z oO.t. 2zákonao mistnich poplatcich
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é1.1
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li PoPlatkY zaPlaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9

(2) včas nezaplacené poplatky nebo Část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až natrojnásobek;
toto zvýšeníje příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.1o

čl. g
Odpovědnost za zaptacení poplatku11

(1) Vznikne-li nedoPlatek na poplatku poplatníkovi, kteriý je ke dni splatnosti nezletilýa nenabYl Plné svéPrávnosti nebo ktený je ke dni splátnosti omezen ve svéprávnostia bYl mu jmenován oPatrovník sPravující jeho jméní , přechází poplatková povinnost tohoto poplatníkana zákonného zástuPce nebo tohoto opatrovníka; zákonný 
'zástupce 

nebo opatrovník má stejnéprocesní postavení jako poplatník.

(2) V PříPadě Podle odstavce '1 vYměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovipoplatníka.

(3) Je-li zákonných zástuPcŮ nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně anerozdílně.

čt. g
přechodné a zrušovací ustanovení

(1) PoPlatkové Povinnostiza Předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
(2) ZruŠují se obecně závazná vyhláŠka č. 1t2oo3, o místních poplatcích, ze dne 8. 12.2003; obecnězávazná vYhláŠka Č, 1t2oo4, kterou se měníobecně závaznávyhláška č,1t2oo3,o místních poplatcích,ze dne 9,2,2004, a obecně závazná vyhláška č. 112006, kterou se mění obecně závaznávyhláška

č. 112003, o místních poplatcích, ze dne 24. 7 .2006.

čt. to
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1, 1,2O2O.

Vyvěšeno na úřední desce dne:27.11.2O1g
Sejmuto z úřední desky dne: 12. 12.2O1g
zveřejnění bylo shodně provedeno i na elektronické úřední desce.

9

10

11

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3zákona o místních poplatcích
§ 12 zákona o místních poplatcicir

Vladimír t{anuy'DiS.
místostarďsta

Hromádko
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