
Obecně závazná vyhláška obce Boseň č.3l20l9
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Boseň se na svém zasedání dne 21.11.20l9, usnesenímč.9l20l9 usneslo vydat na
základě § l4 zákona č. 565/l990 Sb." o místních poplatcíclr. ve znění pozdě.iších předpisů ( dáIe jen
..zál<onomístníchpoplatcíclr")avsouladus§lOpísm.d)a§84odst.2písrrr. lr)zákonač. 128/2000
Sb.. o obcíclr (obecní ziizení), ve znění pozděiších předpisů, tLrto obecně závaznou vl,hlášku (dále.jen
..tato vyhlášl<a"):

čt. t
úvodní ustanovení

Obec Boseň touto vy,,lrláškou zavádí rnístnípoplatek ze psů (dále jen..poplatek").

Správcern poplatků.ie obecní úřad Boseň.l)

čl. z
Poplatník a předmět poplatku

l) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelerrr.ie pro účely tohoto poplatl<Lr osoba. která.ie
přihlášená nebo rrrá sídlo na území České republiky,(dále.ien ..poplatník") 2)

2) Poplatel< ze psů se pIatí ze psů starších 3 měsíců.r)

čl. s
Ohlašovací povinnost

l) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatkr-r vznik své poplatkové povinnosti do 15-ti dnů ocle
dne. kd_v se pes stal starším tří měsíců. nebo ode dne. kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě
do 15-ti dnů.ie povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa..jelro
z.íráíu, darování nebo prode.j).

2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba. l<terá.ie od poplatkLl osvobozena.

3) V ohlášení poplatrríl< uvede a)

a) .jrnérro, popř..jrnéna. a příjrnení nebo název^ obecný identiílkátor, b1,1-1i přidělen, místo
pobytu nebo síd[o. sídlo podnikatele. popř. další adresu pro doručování, právnická osoba
uvede též osob1,,. l<teré.isou je.jím.irrrénenr oprávněny.jednat v poplatkových věcech.

b) čísla všech svýclr účtů u posk),tovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelťr těchto
služeb v zahraničí. užívaní,ch v soLtvislosti s podnikatelsl<ou činností. v případě, že předmět
poplatku souvisí s podrrikatelskou činností poplatníka.

c) další úda.ie rozhodné plo stanovení poplatku, zeiména stáří a počet držerrých psů. včetně
skutečností zakláda.jících vznil< nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

l§ l5 odst. l zákona č.565/1990 Sb., o nrístních poplatcích, ve znění pozdě.|ších předpisů

s\ 2 odst. l zákona o rnistnich poplatcích

s\ 2 odst. 2 zákona o rnístních poplatcích

s\ 1,la odst. 2 zál<ona o rllístrrích poplatcíclr
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4)

5)

Do.ide-li ke změně údajů uvedených v ohlášení..ie poplatník povinen tuto změnu oznámit do l5-
ti dnťr odc dlre, kd1 rrastala.5
Povinnost ohlásit ťlda.i poclle odst.3 nebo.ieho změnu se nevztalruje na údaj. l<terý může správce
popIatku automatizclvaným způsobem zjistit zre.|stříků nebo evidencí" do nichž má zřízen
automatizovaný přístup. OkrLrh těchto úda.jů zveře.inísprávce poplatku na své úřednídesce.6)

čt. +
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok čirrí:
a) za jedrroho psa .. . ... l 00.- Kč
b) za drulrého a dalšího psa téhož držitele. . l00.- Kč

V případě trvání popIatkové povinnosti po dobu kratší rrež .ieden rol< se platí poplatel<
v porrrěrné výši. která odpol,ídá počtlr i započatých rněsíců.

čl. s
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ne.|pozdě.ji do 3l. března příslušného kalendářního roklt.

Vznikrre-li poplatl<ová povinnost po datr"r splatnosti uvedcném v odstavci l. je poplatel< splatný
ne.ipozdě.ji do l5. drre tněsíce. který následuje po rrrěsíci. ve kterénr poplatková povinnost
vznil<la.

čt. o
Osvobozeni od poplatku

Od poplatku ze psů .,ie clsvobozen držitel psa. kterÝnl .je osoba nevidorná. osoba. která .je
považována za závislou na polTtoci .iiné fyzicl<é osob1, podle zákona upravr:jícího sociální
služby. osoba. která je držitelerrr průkazu Z"I'P rrebo Z.TPIP. osoba provádě.iící výcvik psů
Lrrčených k doprovodu těchto osob. osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinrrosti držení a používání psa zvláštní právní předpis.7)
Údaj rozhodnÝ pro osvobození dIe odst. l) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhťrtě
clo l5{i dnů od skutečnosti zakládajících nárok na osvobození.
V případě. že poplatníl< nesplrrí povinnost olrlásit úrda.j rozhodný pro osvobození ve lhůtáclr
stanovenýclt touto vyhlášl<ou nebo zákonenr" nárok rra osvobození zaniká.8)

čt. z
1gayýšení poplatku

Nebudou-li poplatky zaplacen5, poplatníl<ern včas nebo ve správné výši" vyměří rrru správce
poplatku poplatek platebním výnrěrenr nebo hrclmadnýrrr předpisnýrr, seznamem.9)
Včas nezaplacené poplatk1, nebo část těchto poplatků rnťrže správce poplatku zvýšit až, na
tro.inásobek. toto zvýšeníje příslrršenstvím poplatku sledLriícím.ieho osLrd.r(r)

s§ l4a odst. ,l zákona o rnístních poplatcích

S\ l4a odst. 5 zákona o rnístních poplatcích
.s 2 oclst. 2 zákona o místních poplatcích

§ I4a odst. 6 zál<orra o rrrístníclr poplatcích
§ I l odst, l zákona o rnístníclr poplatcích

§ I l odst. 3 zákona rr niístnícIr poplatcích
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čt. s
Odpovědnost za zaplacení poplatkx lt)

l) Vzrril<ne-li nedoplatek Ira poplatku poplatníl<ovi" kterýie ke dni splatrrosti nezletilý a rterrab,vl

plrré svéprávnosti nebo který.je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl nru jnrenován

opatrovníl( spravu.iící jeho jmění. přechází poplatková povinnost tolroto poplatníka na

zákonného zástupce rlebo tohoto opatrovníka, záI<orrrý zástupce nebo opatrovníl< má stejné

procesní postavení jako poplatník.

2) V případě pcldle odstavce 1 vyrněří správce poplatl<rr poplatek zákonnérnu zástr-rpci nebo

opatrovníkov i poplatn íka.

3) .Ie-li zákonnýclr zástLrpců nebo opatrovníkťl více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.

čt. q
přechodné a zrušovací ustanovení

l) Poplatkové povinnosti za předclrozí l<alerrdář"rrí rol<v se řídí dosavadnírrri právrrírni předpis1,.

2) ZrLršu.ie se obecně z.ávaznáv.vhláška č. l/2016 o místních poplatcích ze dne 18.2.20I6.

čl. to
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem l .1.20?0.

/h$,
Miroslav Šore.is

m ístostarosta

] 1) 
r§ l2 zákorra o rnístrlích poplatcích

Hana Maudrová
starostka

Zveřejněno na úřední desce: Jj"q,í 4elq

Se.jrrrLrto z úřední desky: J . ,iZ . tQi r-i


