Obecně závazná vyhláška obce Damníkov č. 3/2010
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Damníkov se na svém zasedání dne 20.12.2010 rozhodlo svým
usnesením č. 3/12/2010 vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
(obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1) Obec Damníkov (dále jen obec) touto vyhláškou zavádí a vybírá místní poplatek ze psů
(dále jen poplatek).
(2) Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad v Damníkově.
(3) Na řízení o poplatku se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon daňový řád), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích), stanoveno
jinak.

Článek 2
POPLATNÍK A PŘEDMĚT POPLATKU
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnické osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Damníkov.
(2) Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
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Článek 3
VZNIK A ZÁNIK POPLATKOVÉ POVINNOSTI
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo
sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se
poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Článek 4
OHLAŠOVACÍ POVINNOST
(1) Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové
povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Ve stejné lhůtě
je držitel psa povinen oznámit správci poplatku zánik poplatkové povinnosti.
(2) Ohlašovací povinnost má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena. Důvod pro
osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
(3) V ohlášení držitel psa uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, IČO,
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, 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
nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.
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(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Článek 5
SAZBA POPLATKU
Sazba za kalendářní rok činí:
A)
a) Poplatek za prvého psa v rodinném domě
b) Poplatek za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě
c) Poplatek za prvého psa v obytném (činžovním) domě
d) Poplatek za druhého a každého dalšího psa v obytném (činžovním) domě

120,- Kč
180,- Kč
300,- Kč
450,- Kč

B)
a) Poplatek ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu
120,- Kč
b) Poplatek za druhého a každého dalšího psa
180,- Kč

Článek 6
SPLATNOST POPLATKU
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je
poplatek splatný nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Článek 7
OSVOBOZENÍ OD POPLATKU
(1) Od poplatku je 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,
b) osoba, jež je držitelem psa užívaného k doprovázení nebo ochraně osob uvedených
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v pododstavci a) nebo psa určeného k usnadnění života těžce zdravotně postižených
osob,
c) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v pododstavci
a),
d) osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy na území města,
e) osoba, která drží psa používaného pro službu v ozbrojených sborech, má-li tento
pes k této službě potřebný výcvik,
f) osoba, která psa prokazatelně převzala z útulku, a to pro zbývající část roku, ve
kterém byl pes získán, a po dva celé následující kalendářní roky,
g) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
.(2) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Článek 8
IDENTIFIKACE PSŮ
(1) Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes
poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen.
(2) Evidenční známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.
Článek 9.
NAVÝŠENÍ POPLATKU
(1) Nebude-li poplatek držitelem psa uhrazen včas nebo ve správné výši, správce poplatku
vyměří poplatek platebním výměrem.
(2) Včas neuhrazené poplatky nebo jejich neodvedenou část může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Článek 10.
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 obce Damníkov o místním poplatků ze psů ze dne
1.1.2004 a č. 2 /2009 obce Damníkov o místním poplatku ze psů ze dne 30.10.2009, ve znění
pozdějších předpisů, se ruší.
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Článek 11.
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Jiří Blažek
Starosta

Petr Šembera, DiS.
Místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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Obecní úřad Damníkov, Damníkov 9, 561 23
správce místního poplatku

Místní poplatek ze psů
Přihlášení psa do evidence
Držitel psa - poplatník:
Jméno a příjmení (název firmy):……………………………………………………………………….
Trvalé bydliště (sídlo firmy):…………………………...………………………………………………
IČO/RČ: ………………………………….Telefon: …………………………….……………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………………..
Adresa pro doručování (pokud se liší od trvalého bydliště):
……………………………………………………………………………………………………………
Číslo účtu: ………………………………………u banky ……………………………………………

Poplatník bydlí v rodinném domě
Pes převzat z útulku
Jedná se o dalšího psa chovaného poplatníkem

ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE

PODPIS …………………………………….

Údaje o psovi:
Plemeno psa

stáří psa

pohlaví

pes držen od

Veškeré údaje jsem uvedl(a) podle nejlepšího vědomí a svědomí a jsem si vědom(a) důsledků v případě
uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
Poplatník bere na vědomí, ţe dle OZV o místním poplatku ze psů je povinen do 15 dnů oznámit kaţdou
skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo změnu poplatkové povinnosti.

V Damníkově …………..………………Podpis držitele: ……………………….……………
***************************************************************************
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Obecní úřad Damníkov, Damníkov 9, 561 23
správce místního poplatku

Místní poplatek ze psů
Změna v evidenci psů
Držitel psa - poplatník:
Jméno a příjmení (název firmy):……………………………………………………………………….
Trvalé bydliště (sídlo firmy):…………………………...………………………………………………
IČO/RČ: ………………………………….Telefon: …………………………….……………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………………...
Adresa pro doručování (pokud se liší od trvalého bydliště):
……………………………………………………………………………………………………………
Číslo účtu: ………………………………………u banky ……………………………………………

Změna přihlášení:
 změna příjmení - původní příjmení:
 přestěhování v rámci obce – původní adresa:
 začátek osvobození od …………… Důvod:
 konec osvobození od ………………Důvod:
 jiné změny:
…………………………………………………………………………………………
Veškeré údaje jsem uvedl(a) podle nejlepšího vědomí a svědomí a jsem si vědom(a) důsledků v případě
uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

V Damníkově …………..………………Podpis držitele: ……………………….……………
***************************************************************************
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Obecní úřad Damníkov, Damníkov 9, 561 23
správce místního poplatku

Místní poplatek ze psů
Oznámení o zániku poplatkové povinnosti
Bývalý držitel psa - poplatník:
Jméno a příjmení (název firmy):……………………………………………………………………….
Trvalé bydliště (sídlo firmy):…………………………...………………………………………………
IČO/RČ: ……………………………. Variabilní symbol nebo č. známky: ………………………….

Důvod zániku poplatkové povinnosti (označte krouţkem):
 změna držitele psa- nový držitel psa s adresou, pokud zůstal v obci Damníkov
………………………………………………………………………..


změna trvalého pobytu držitele psa mimo obec Damníkov



úhyn psa



ztráta psa



jiný důvod ………………………………………………………………………
Datum, kdy k důvodu došlo: ………………………………

Veškeré údaje jsem uvedl(a) podle nejlepšího vědomí a svědomí a jsem si vědom(a) důsledků v případě
uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

Ţádám tímto o odhlášení psa z evidence a vrácení přeplatku.
V Damníkově …………………Podpis bývalého držitele:………………….…………………
***************************************************************************
Vyplní správce poplatku:
Výše uvedenému držiteli psa byla ukončena poplatková povinnost a výše uvedený pes byl
odhlášen z evidence ke dni ………………….. a vrácen přeplatek ve výši ………………….. Kč.
Podpis správce poplatku:
Datum:
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