obec kostelní Hlavno
Obecně závazná vyhláška obce Kostelní Hlavno č. 1, l20l9,
o místnímpoplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Kostelní I,Ilavno

se |la svétn zasedáItí clrle

21 .11

.20l9

usIresetrítn

§ l4
pozdějšíclrpřeclpisů(dálejen'zákononrístttíchpoplatcích"),avsoltladrrs§lOpísrn.d)a§84odst.2

č, 12612019 usneslo vydat

na záklaclě

zákona č.565l1990 Sb., o místních poplatcích, ve zněItí

písm, h) zákonač, 12812000 Sb., o obcích (obecní zi,ízení), ve ztlěIrí pozdě.jších předpisťr, tuto obecně
záva,znou vyhláškLr (dále jen,,tato vylrláška"):

(1)
(2)

čt. t Úvoaní ustanovení
Obec Kostelrrí HlavnotoLrto vyhláškou zavádímístnípoplatel< ze psů (dále jen,,poplatek").
Správcem poplatku.je obecní úřad KostelIlí Fllavrro.

(l)

Čt. Z noptatník a přectmět poplatku
Poplatek ze psů platí clržitel psa. DržiteleIn.ie pro účelytolroto poplatkLr osoba, která.ie

(2)

přihlášená nebo lná sídlo rra ítzenríČeskérepubliky (dáIe.jen ,,poplatník").l
Poplatek ze psů se platí ze psťr starších 3 nrěsícťr.2

Čt. S Ot lušovací povinnost

(l)

Poplatník.je povinen ohlásit správci poplatkLr vznik své poplatkové povirtItosti do 15 dnů ode
dne, kdy se pes stal staršínl tř,í nlěsícťr, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršíhotří rněsícťr.Ve lhťrtě
l5 dnů .ie povinen ohlásit tal<é zánik své poplatkové povillllosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu,
darováttí nebo prode.|).

(2)
(3)

Povinnost ohlásit clrženípsa nrá i osoba, která je od poplatktr osvobozerra.

V ohlášenípoplatník ttvede3

a)

.jrnérro, popřípadě jrlétta, a příjmení nebo Irázev, obecný identií'ikátor,, by1-1i přidělen, nrísto

pobytLr nebo sídlo, sídlo podnikatele, popř,ípadě dalšíadrcstt pro doručovárrí;právnická
osoba ttvede téžosoby, l<teré jsoLr jejírrr _jrnérrerrr oprávrrěrly jednat v poplatkovýclr věcech,

b)

číslavšeclr svých účtťru poskytovatelů platebníclr sILržeb, včetně poskytovatelů těchto
slLržeb v zalrraničí, užívanýchv soltvislosti s podnikatelskorr čittttostí, v pŤípadě, že
př,edmět poplatku sottvisí s podnikatelskou činItostípoplatrríka,

c)

clalšíúdaje rozltodtlé pro stalrovení pop|atl<u, zejnléIta stáří a počet držených psťr, včetně
skLrtečností zakládajících vznik nároktt Ira osvobození od poplatku.

(4)

Do.jcte-li ke zIněttě údajťr Lrvedených v ohlášeIrí,.ie poplatník poviIrell tttto ztrrětrlt oznánlit do l5
dnťr ode dne, kcly nastala.a

1

2
3

§ 2 odst. 1 zákonao místníchpoplatcích
§ 2 odst. 2zákona o místníchpoplatcich

§ 14a odst. 2 zákona o místníchpoplatcích

(5)

Povitlnost ohlásit údaj podle odst.3 nebo.jeho zniěnu se nevztahuje na úda.i, který rnůžesprávce
poplatku autotnatizovanýrn zpťrsoben z.iistit z re.jstříkůnebo evidencí, do niclrž rná zřízerl
autoInatizovaný přístup, OkrLrh těchto úda.iůzveře_iní správce poplatkLr tra své ťrředrlí desce.5

Čt. 4 Sazna poplatku
Sazba poplatku za kalerrdář,ní

a)
b)

za.jednoho

psa

rol<

činí:
...,.,.,,....50 Kč,

držitele

.......50 Kč,

za drulrého a každéhoclalšíhopsa téhož

Cl. 5 Splatnost poplatku
l. březIta příslLršnóho kalendářlrího roku,

(1)

Poplatek.je splatný ne.ipozději do

(2)

Vznikne-li poplatková povittnost po datu splatnosti uvcdenénl v oclstavci l, je poplatek splatný
ne.ipozději do l5. dne tněsíoe, který násleclrrje po nlěsíci, ve kterénl poplatková povitrrrost

3

vzrrikla.

č1.6 O.nobození

držitel psa, ktetýtn je osoba ttevidonlá, osoba, která _ie
považovátta za závislou na pottroci jiné fyzické osoby podle zákona LrpravtrjícíIro sociální
slLržby, osoba, která.ie držitelem prťrkazrr ZTP nebo Z,TPlP, osoba provádějící výcvik psťr
Lrrčených k doprovodLr těchto osob, osoba provozLriícíťrtLrlel< pro zvíí,ata nebo osoba, které

Od

poplatkLt

ze

psťt je osvobozen

stattoví povinttost drženía používánípsa zvláštní právrrí předpis6.

Čt. Z navYšcní poplatku

(l)

Nebudou-li popIatky zaplaceny poplatníkent včas nebo ve správné výši, vyrrrěří

mr.r správce

poplatl<u poplatek platebním výnrěrettr nebo lrronraclnýnr předpisItýnt seznatletn,7

(2)

Včas rtezaplacerré poplatky nebo část těchto poplatkťr

rrrťržesprávce poplatktt

zvýšit až na

tro.inásobel<; toto zvýšerríje příslušettstvíIn poplatkLr sledtrjícím.jeho osud.8

(l)

Čl. S OOpovědnost za zap|acení poplatku9
Vznikrre-li rredoplatek lla poplatktr popIatlríkovi, který .ie ke dni splatnosti nezleti|ý
a rrenabyI plné svéprávnosti rrebo který _ie ke dni splatnosti ol]1ezell ve svéprávrrosti
a byl tnu jnlettovátt opatrovItík spravující.|eho.inrění, pí,ecl^lází poplatková povitlnost tohoto

poplatníka na zákonného zástttpce rtebo tohoto opatrovníka; zál<oIrrrý zástLtpce Itebo opatrovník
rná ste_iné procesní postavení.jal<o poplatník.

a

§ 14a odst.4 zákona o místníchpoplatcích
5 14a odst, 5 zákona o místníchpoplatcich
6
§ 2 odst. 2zákona o místníchpoplatcích
,l
7
§ 11 odst. zákona o místníchpoplatcích
B
§ 11 odst. 3 zákona o místníchpoplatcích
,12
9
zákona o místníchpoplatcích
5
5

(2)

V případě poclle odstavce

l

vynrěří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo

opatrovn íkovi poplatn íka.

(3)

.Ie-li zákonrrých zástupcťr nebo opatrovníkťr více. jsou povitrrli plnit poplatkovott povinnost
společně a nerozdílně,

čt. g přectroclné a zrušovací ustanovení

(l)

Poplatkové povirtttosti zapíedcl,tozíkalenclářníroky se řídídosavadnírniprávnítnipředpisy.

(2)

ZrušLrieseobecnězávaznávyhlášl<ač.2,2012otnístItínlpoplatkuzepsů, zedne5.12.2012.

čt. to účinnost

Tato vyhlášl<a rrabývá úrčinnostidttenr l .1.2020.

Wr;,
,/" "
""",,,""",/,

PaedDr. Josef Rigl
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ístostarosta

Vyvěšeno na úrřední desce dne: 9.12.2019
Sejrnuto z ťrř,ední desky drre:

verottika Demešová
starostka

