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oBEc MUTĚNIGE
Zastupite|stvo obce Mutěnice

obecně závazná vyhláška obce Mutěnice ě. 112019,
o místním poplatku ze psri

Zastupite|stvo obce Mutěnice se na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesením
ě. |xl2019zl12 usneslo vydat na zák|adě s 14 zákona č. 565/1990 sb., o místních
poplatcích, Ve znění pozdějších pĚedplsťr (dá|e jen ,,záRon o místních poplatcích..), a
v souladu s s 10 písm. d) a s 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní
zŤ,lzení), Ve zněnÍ pozdějších pťedpisŮ, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,tato
vyhláška..):

čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) obec Mutěnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psťr (dále jen ,,pop|atek..).
(2) Správcem poplatku je obecní Úiad Mutěnice.1

cl.2
Poplatník a pŤedmět poplatku

Poplatek ze psťr platí drŽite! psa. DrŽitelem je pro ričely tohoto pop|atku osoba, která je
prihlášená nebo má sídlo na zemí obce Mutěnice (dále jen ,,poplatník..).2
Poplatek ze psťr se platí ze psťr starších 3 měsícťr.3

cl. s
ohlašovací povinnost

(1) Pop|atník je povlnen ohlásit správci pop|atku vznik své poplatkové povinnosti do 15
dnťr ode dne, kdy se pes sta! starším tĚí měsíc , nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího
tií měsícťr. Ve lh tě 15 dnťr je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti
(napi. rihyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

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

(3) V oh|ášení poplatník uvedea

a) jméno, popiípadě jména, a piíjmení nebo název, obecnf identiflkátor, by|.li
pťidělen, místo pobytu nebo síd|o, sídlo podnikate|e, popĚípadě da|ší adresu pro
doručování; právnická osoba uvede téŽ osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkovfch věcech,

b) čísla všech sv1/ch tiět u poskytovatelťr platebních sluŽeb, včetně poskytovate! t
těchto stuŽeb V zahraniěí, uŽívanfch V souvislosti s podnikatelskou činností,
v pťípadě, Že pťedmět poptatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) da|ší udaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáií a počet drŽenifch psťt,

včetně skutečností zak|ádďlících vznik nároku na rjlevu nebo osvobození od
poplatku.
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Dojde.li ke změně Údaj uveden1ich V ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnťr ode dne, kdy nastala.s

Povinnost ohlásit udaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na udaj, kten.f
m Že správce poplatku automatizovanfm zpťrsobem zjistit z rejstríkťr nebo evidencí, do
nichŽ má zŤízen automatizovanf pĚístup. okruh těchto daj zveiejní správce poplatku
na své ťední desce.6

Čl. +
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendáĚní rok činí:
a) za jednoho psa' 100,- Kč,
b) za druhého a kaŽdého dalšího psa téhoŽ dÉite|e ...100,. Kč,
c) za psa, jehoŽ drŽitelem je osoba starší 65 |et . ' 100,. Kč,
d) za druhého a kaŽdého da|šího psa téhož drŽite|e, kten'/m je osoba starší 65 let

, . . . . .100, .  Kč.

ct. s
Splatnost poplatku

Poplatek je splatni/ nejpozději do 31.3. pĚíslušného kalendárního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1 , je poplatek
sp|atnf nejpozději do 15. dne měsíce, kteÚ následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.

ct.  6
Osvobozeni

od poplatku ze psťt je osvobozen držitel psa, kteÚm je osoba nevidomá, osoba, která
je povaŽována za závislou na pomocl jiné fyzické osoby podle zákona upravujícÍho
sociální sluŽby, osoba, která je držite|em pr kazu ZTP nebo zTPlP, osoba provádějící
vfcvik psťt určenfch k doprovodu těchto osob, osoba provozující tjtulek pro zvíťata
nebo osoba, které stanoví povinnost drŽení a pouŽívání psa zvláštní právní predpis7.

Úoaj rozhodn1/ pro osvobození nebo rjlevu dle odst. 1 tohoto článku je pop|atník
povinen ohlásit ve lhťttě do 90 dn od skutečnosti zakládající nárok na osvobození
nebo ulevu.

(3) V pĚípadě, Že poplatník nesplní povinnost oh!ásit daj rozhodny pro osvobození nebo
u|evu ve |hťltách stanovenfch touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
nebo Úlevu zaniká.8
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ct,7
Navfšení poplatku

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné vfši, vyměií mu
správce poplatku poplatek platebním vf měrem nebo hromadnf m predpisn1im
seznamem.t

Včas nezap|acené poplatky nebo část těchto poplatk m Že správce poplatku zvyšit až
na trojnásobek; toto zvfšeníje pňís|ušenstvím poplatku sledujícím jeho osud'10

Č|. 8
odpovědnost za zap|acení pop|atkuí í

Vznikne.li nedoplatek na poplatku pop|atníkovi, kten./ je ke dni splatnosti nezletilf
a nenabyl p|né svéprávnosti nebo kten./ je ke dnl splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, pŤechází poplatková povinnost
tohoto pop|atníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonn1i zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

V pťípadě podle odstavce 1 vyměňí správce poplatku poplatek zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka.

Je.li zákonn1/ch zástupcťt nebo opatrovníkrlr více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost spo|ečně a nerozdílně.

Poplatkové
piedpisy.

Zrušuje se
13.12.2011.

c l .  g
PÍechodné a zrušovací ustanovení

povinnosti za piedchozí kalendáiní roky se rídí dosavadními právními

obecně závazná vyhláška č. 212011 o místním poplatku ze psr3r ze dne

Čl. 1o
Účinnost

. r)-

Tato vyhláška nabfvá tjčinnosti dnem 1.1.2020.

t'".\nl.J.
místostárosta

Vyvěšeno na iední desce dne:

Sejmuto z urední desky dne:
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