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MĚSTO

TRUTNOV

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016
O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
Zastupitelstvo města Trutnova vydalo dne 19. 9. 2016 usnesením č. 2016-xxx/4 v souladu
s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Trutnov touto obecně závaznou
vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále
také „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský
1
úřad Trutnov (dále jen „správce poplatku“).

Článek 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa.
Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
2
města Trutnova.

(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
4
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

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších
3
3 měsíců.

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.

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti do
15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným
způsobem je povinen oznámit také zánik své
poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,
která je od poplatku osvobozena.
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§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“)
2
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

(3) V ohlášení držitel psa uvede
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§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
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a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo
název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu
nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresy 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,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše
poplatkové povinnosti, zejména stáří
a počet držených psů, včetně skutečností
zakládajících vznik nároku na osvobození
od poplatku.

c)

d)

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu
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oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Článek 5
Sazba poplatku
Roční poplatek ze psa dle částí města
a dalších skutečností činí:
části města I.:
Dolní Předměstí (vyjma lokality Nové Dvory),
Dolní Staré Město, Horní Předměstí, Horní
Staré Město, Kryblice, Poříčí (vyjma lokality
Zákoutí), Střední Předměstí, Vnitřní Město
části města II.:
Adamov, Babí, Bohuslavice, Bojiště, Libeč,
Lhota, lokalita Nové Dvory, Nový Rokytník,
Oblanov, Starý Rokytník, Střítež, Studenec,
Volanov, Voletiny, lokalita Zákoutí
část města
I.
II.
a) u poplatníků, jejichž trvalý pobyt nebo
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sídlo je v rodinném domě
- za jednoho psa
200,60,- za druhého a každého dalšího psa
1 500,150,b) u poplatníků, jejichž trvalý pobyt nebo
8
sídlo je v bytovém domě
- za jednoho psa
1 500,150,- za druhého a každého dalšího psa
2 100,210,6

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 2 písm. a) bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb.
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§ 2 písm. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb.
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u
poplatníků
s
trvalým
pobytem
nebo sídlem jinde, než je uvedeno pod
písm. a) a b)
- za jednoho psa
200,100,- za druhého a každého dalšího psa
1 500,150,u poplatníků - poživatelů invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jejich jediným zdrojem
příjmu, anebo u poživatelů sirotčího
9
důchodu
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- jejichž trvalý pobyt je v rodinném domě ,
za jednoho psa
60,50,- jejichž trvalý pobyt je v bytovém
8
domě ,za jednoho psa
200,50,- jejichž trvalý pobyt je jinde než
v bytovém nebo rodinném domě, za
jednoho psa
60,50,- za druhého a každého dalšího psa
300,150,-

Článek 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný:
a) nečiní-li více než 500,- Kč ročně nejpozději do 30. dubna každého roku,
b) činí-li více než 500,- Kč ročně - ve dvou
stejných splátkách, vždy do 30. dubna
a 31. října příslušného roku.
(2) I při vyšší částce než 500,- Kč lze
poplatek zaplatit najednou, a to v termínu, kdy
je poplatek placen jednou částkou, tj. do
30. dubna příslušného roku
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti uvedeném v odstavci 1 písm. a), je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla / nejpozději do
konce příslušného kalendářního roku.
a) Poplatek lze platit na účet správce
10
poplatku např.:
bezhotovostním
převodem
z
účtu
vedeného u poskytovatele platebních
služeb na příslušný účet správce daně,
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skutečnost poplatník doloží např. rozhodnutím o
důchodu
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číslo účtu a variabilní symbol pro každého
poplatníka určí správce poplatku.
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b) v hotovosti
- prostřednictvím poskytovatele platebních
služeb nebo poštovním poukazem na
příslušný účet správce daně,
- úřední osobě pověřené přijímat tyto
platby, přičemž součet plateb na
všechny druhy daně za jeden daňový
subjekt nesmí v průběhu jednoho
kalendářního dne u jednoho správce
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daně přesáhnout částku 500 000 Kč.

Článek 7
Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel
psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba
s těžkým zdravotním postižením, která je
držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního
právního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob,
c) osoba provozující útulek pro ztracené
nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení
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a používání psa zvláštní právní předpis.
e) osoba, která je držitelem záchranářského
psa se speciálním výcvikem,
f) osoba, která je držitelem psa, který je
využíván jako služební pes Policií ČR
nebo městskou policií,
g) osoba, která využívá psa pro léčebné
účely (canisterapii), po předložení dokladu
prokazujícího tento způsob využití psa,
h) osoba, která je držitelem psa převzatého
z útulku, po dobu 3 let od převzetí,
i) osoba, která je držitelem očipovaného
psa, po dobu jednoho roku ode dne
označení.

Článek 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li
poplatky
zaplaceny
poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním
výměrem
nebo
hromadným
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předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto
14
zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Článek 9
Správa poplatku
(1) V řízení ve věcech poplatků se postupuje
15
podle zvláštních právních předpisů, pokud
není zákonem o místních poplatcích stanoveno
jinak.
(2) Vznikla-li poplatková povinnost k místnímu
poplatku ze psů před účinností této obecně
závazné vyhlášky, postupuje se podle
dosavadních právních předpisů.

Článek 10
Závěrečná ustanovení
(1) Tato obecně závazná vyhláška byla
schválena Zastupitelstvem města Trutnova
dne 19. 9. 2016 usnesením č. 2016-xxx/4
a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.
(2) Dnem nabytí účinnosti této obecně
závazné vyhlášky se ruší obecně závazná
vyhláška č. 8/2010, o místním poplatku ze psů,
ze dne 1. 1. 2011.

.

Mgr. Ivan Adamec
starosta
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§ 163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů
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například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
ve znění pozdějších předpisů

Platnost od:……………….

Ing. Hana Horynová
místostarostka
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§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů
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Vyvěšena na úřední desce dne:…………….

Sejmuta z úřední desky dne:………….

