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ZASTUPITELSTVO MESTA VARNSDORF

Obecně závazná vyhláška č.4l20l9,

o místním poplatku ze psů

Zastupitelsno města Varnsdorf se na svém zasedání dne 28. listopadu 20]9 usneslo
usnesením č, 140/2019 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb,, o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále .jen ,,zákon o místních poplatcích"), a v souladu
s ustanovením § }0 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozděiších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

Clánek l
úvodní ustanovení

1) Město Vamsdorf zavádí touto vyhláškou místní poplatek ze psů (dále jen ,,poplatek").
2) Správcem poplatkuje Městský úřad Varnsdorf (dále jen ,,správce poplatku").l)

článek 2
Předmět poplatku a poplatník

Předmět poplatku upravuje zákon.2'
Poplatnika vymezuje zákon. 

J )

článek 3
Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobozeni, existoval-li důvod
osvobození v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti.
Obsah ohlášení upravuje zákon.a)

') 5 l 5 odst. l zákona o místních poplatcích (Správce m poplatku j e obecní úřad.)

')5 2 odst.2 zákona o místnich pop|atcích (Poplatek ze psů se plati zepsůstqrších3 měsíců./; § 2 odst.3 zákona
o místnich poplatcích (V případě tmání poplatkové poýinnosli po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek
v poměrné ,vyši, kteró odpoýídá počtu i započatych kalenddřních měsíců.)l § 2 odst. 4 zákona o místních
poplatcích (Při změně nísta přihlašení nebo sídla platí clržitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce

ndsledujicího po měsici, ye kteréa změno nastala, nolě příslušné obci. Pro ýýpočet poměrné výše poplatku
platí obdobně odstavec 3.)

') 5 2 odst. l zákona o mistních poplatcich (Poplatek ze psů platí držitel psa. Tim uůže být pro účely tohoto
poplatku osoba, která je přihlášena nebo ná sídlo na územi České republlbl.); § 2 odst. 4 zákona o místních
poplatcich (Poplatek ze psů plqti držítel obci příslušné podle svého mista přihlóšení nebo sídla.)

a) 
5 14a odst. 2, 3 a 5 Zákona o mistnich poplatcích: (2) V ohlóšení poplatník nebo pldtce ulede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifrkátor, by|-Ii přidělen, místo pobytu heho

sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručovdní; prdvnická osoba uvede též osoby, které jsou
jejím jménem opráyněny jednat ý poplatkových věcech,

b) čísla všech sl,ych účtů u poslrytolatelů platebních služeb, ietně poslqíoýatelů těchto služeb ý zahraničÍ,
užívarych y souyislosti s podnikatelskott činností, v případě, že přednět poplatku souvisí s podnikatelskou

činností poplatníka nebo plótce,
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2)

1)

2)
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3) Postup při změně5)údajů uvedených v ohlášení upravuje zékon.6)
4) Důsledky nesplnění ohlašovací povinnosti ke vzniku osvobození stanoví zákon.7)

článek 4
Sazba poplatku

Clánek 5
Osvobození a úlevy

1) Důvody osvobození od poplatku stanovi zákon.8)
2) Dále se touto vyhláškou stanovi dalši osvobození od poplatku pro poplatníka ze psa, který

úspěšně prošel zvláštním výcvikem pro záchranářské psy.9)

Článek 6
Splatnost poplatku

1) Poplatekje splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
2) V případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození) po 15. 3. příslušného

kalendářního roku, je poměmá výše poplatku splatná nejpozději do 15. dne kalendářniho
měsice bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci vzniku poplatkové povinnosti
(nebo zániku osvobození).

c) údaje rozhodné pro stanolení výše poplatku (ýčetně např. důvodti osvobození, pokud existují .již
v okanžiku podáni ohldšeni).
3) Poplatník nebo plátce, ktery nemá sídlo nebo bydlišíě na územi členského §tdtu Eýrop§ké unie, jiného
smluyního ltátu Dohody o Evropskén hospodářském prostoru nebo Šuýcarské konfederace, uvede kromě
údajů požadovaných y odstmci 2 adresu svého znocněnce y tuzemskl! pro doručOýání.
5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se neyztqhuje na údaj, ktery může spróvce
poplqtku automatizovarým způsobem zjistit Z rejstřikli nebo eyidenci, do nichž má zříZen automatizoýqný
přístup. Okruh těchto zldajů neřejní správce poplatku na své úřední desce.)

5) včetně zániku poplatkové povinnosti
6) § l4a odst, 4 zákona o místních poplatcích (DojdeJi ke zněné údajů uveclených v ohlášení, je poplatnik

poyinen tulo změnl! oznámil do l 5 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoyí-li obec y obecně závazné vyhlášce delší
lhůlu.)

7) 
5 l4a odst. 6 zákona o místních poplatcích (V připadě, že poplatník nesplní poyinnost ohldsit údaj rozhoclný
pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanoýené obecně zóyaznou ryhláškou nebo ve lhůtě podle
odstqyce 4, nárok na osyobozeni nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze
uložit pokutl! za nesplnění poyinnosli nepeněžité poýqhy.)

') 5 2 odst. 2 zákona o místních pop|atcich (Ott poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kteryn je osoba
neyidomá, osoba, která je poýažoydna za zóvislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociólní služby, osoba která je držítelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provódějící uýcvik psů určetých
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zviřqta nebo osoba, které stanoyi poyinnost držení
a používání psa zvláštní prdyni předpis.)

9) např. úspěšn_ě složené zkoušky Svazu záchranných brigád kynologů nebo zkoušky vjiné registrované
organizaci v cR, Zabývajíci se výcvikem záchranných psů

Sazba poplatku čini za kalendářní rok: za jednoho psa
za druhého a

každého dalšího psa

íéhož držitele
a) ze psa chovaného v domě s neivýše 3 b}.ty 200 Kč 200 Kč
b) ze psa. iehož držitelem ie osoba starši 65 let 200 Kč 200 Kč
c) z iiného psa než uvedeného v písm. a) nebo b) 800 Kč 800 Kč

{|])p i.



čHnet< Z
zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecné závanÉ vyhlráška č. 312015, o místním poplatku ze psů, ze dne
22. |0.2015.

článek 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. I. 2020.

Ing. Stanislav Horáček v. r.
staíosta

Vyvěšenonauřednídescedne: 02, 12, 2[)19

Sejmuto z uřední desky dne:

Josef Hambrflek v. r.
místostaťosta
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