
OBEC Drahonín 
Zastupitelstvo obce Drahonín 

Obecn� závazná vyhláška obce Drahonín �. 2/2019, 
o místním poplatku ze ps�

Zastupitelstvo obce Drahonín se na svém zasedání dne 28.12.2019 usnesením  
�.5 usneslo vydat na základ� § 14 zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)  
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, tuto obecn� závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

�l. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Drahonín touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze ps� (dále jen „poplatek“). 
(2) Správcem poplatku je obecní ú�ad Drahonín.1

�l. 2 

Poplatník a p�edm�t poplatku 

(1) Poplatek ze ps� platí držitel psa. Držitelem je pro ú�ely tohoto poplatku osoba, která je 
p�ihlášená nebo má sídlo na území �eské republiky (dále jen „poplatník“).2

(2) Poplatek ze ps� se platí ze ps� starších 3 m�síc�.3

�l. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 
dn� ode dne, kdy se pes stal starším t�í m�síc�, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 
t�í m�síc�. Ve lh�t� 15 dn� je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti 
(nap�. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). 

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 

(3) V ohlášení poplatník uvede4  

a) jméno, pop�ípad� jména, a p�íjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li 
p�id�len, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, pop�ípad� další adresu pro 
doru�ování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávn�ny 
jednat v poplatkových v�cech, 
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b) �ísla všech svých ú�t� u poskytovatel� platebních služeb, v�etn� poskytovatel�
t�chto služeb v zahrani�í, užívaných v souvislosti s podnikatelskou �inností, 
v p�ípad�, že p�edm�t poplatku souvisí s podnikatelskou �inností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stá�í a po�et držených ps�, 
v�etn� skute�ností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od 
poplatku.  

(4) Dojde-li ke zm�n� údaj� uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto zm�nu 
oznámit do 15 dn� ode dne, kdy nastala.5

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho zm�nu se nevztahuje na údaj, který 
m�že správce poplatku automatizovaným zp�sobem zjistit z rejst�ík� nebo evidencí, do 
nichž má z�ízen automatizovaný p�ístup. Okruh t�chto údaj� zve�ejní správce poplatku 
na své ú�ední desce.6

�l. 4 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku za kalendá�ní rok �iní: 
a) za jednoho psa ..........................................................................................70 K�, 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .......................................100 K�, 
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ................................................70 K�, 
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let               

………………………......................................................................................100 K�. 

�l. 5  

Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný nejpozd�ji do 30.4. p�íslušného kalendá�ního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek 
splatný nejpozd�ji do 15. dne m�síce, který následuje po m�síci, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla  

�l. 6 

Osvobození 

(1) Od poplatku ze ps� je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která 
je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího 
sociální služby, osoba, která je držitelem pr�kazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provád�jící 
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výcvik ps� ur�ených k doprovodu t�chto osob, osoba provozující útulek pro zví�ata 
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní p�edpis7.  

(2) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto �lánku je poplatník povinen ohlásit ve 
lh�t� do 30 dn� od skute�nosti zakládající nárok na osvobození. 

(3)  

 V p�ípad�, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve 
lh�tách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.8

�l. 7 

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem v�as nebo ve správné výši, vym��í mu 
správce poplatku poplatek platebním vým�rem nebo hromadným p�edpisným 
seznamem.9

(2) V�as nezaplacené poplatky nebo �ást t�chto poplatk� m�že správce poplatku zvýšit až 
na trojnásobek; toto zvýšení je p�íslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10

�l. 8 

Odpov�dnost za zaplacení poplatku11

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti  
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jm�ní, p�echází poplatková povinnost 
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce 
nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 

(2) V p�ípad� podle odstavce 1 vym��í správce poplatku poplatek zákonnému zástupci 
nebo opatrovníkovi poplatníka. 

(3) Je-li zákonných zástupc� nebo opatrovník� více, jsou povinni plnit poplatkovou 
povinnost spole�n� a nerozdíln�.  

�l. 9 

 P�echodné a zrušovací ustanovení 

(1) Poplatkové povinnosti za p�edchozí kalendá�ní roky se �ídí dosavadními právními 
p�edpisy. 

(2) Zrušuje se obecn� závazná vyhláška �.2/2010 o místním poplatku ze ps� ze dne
30.12.2010.
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