Vyhláška
o místních poplatcích
Obec Petrovičky
Obecní zastupitelstvo v Petrovičkách se podle § 36 písm. b/ zákona ČNR č. 367/1990 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle § 15 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 16 cit. zákona
o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku
Oddíl 1
Základní ustanovení
Čl. 1
Obecní úřad v Petrovičkách vybírá tyto poplatky :
- poplatek ze psů
Čl. 2
Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad (dále jen
správce poplatku) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Oddíl 2
Poplatky ze psů
Čl. 3
Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu
této obce, a to ze psů starších 6 měsíců.
Čl. 4
Sazby poplatku činí ročně:
za prvního psa

za druhého a každého
dalšího psa téhož vlastníka
___________________________________________________________________________
a) základní sazba
50 Kč
až + 20%
b) sazba poplatku za psa, jehož
vlastníkem je poživatel invalidního
a vdovského důchodu, který je jejich
jediným zdrojem příjmů.
30 Kč
až + 20%
Čl. 5
1) Poplatek se neplatí nebo jsou od něho osvobozeni psi:
a) jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP (P)
zvlášť těžce postižený s průvodcem, a dále například:
b) kteří patří správci poplatku a rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, jejichž
zřizovatelem je obec,
c) chovaných k vědeckým účelům v zařízení k tornu určených,
d) sloužících Policii a městské policii a speciálně cvičených záchranářských a loveckých
psů, pokud mají příslušné osvědčení,
e) převzatých z útulku po dobu na převzetí,
f) umístěných v útulcích k tomu určených.

2) Nárok na osvobození od popletku ze psů je vlastník povinen prokázat do 20 dnů.
3) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Čl. 6
1) Vlastník psa je povinen ohlásit obecnímu úřadu do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti,
rovněž je povinen ohlásit i každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku do 15 dnů
od jejího vzniku.
2) Vlastník psa je povinen v hlášení uvést jméno, příjmení nebo název právnické osoby,
bydliště nebo sídlo, rodné číslo, nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která
je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3) Vlastníci domu nebo organizace, která má k domu právo hospodaření, jsou povinní na
výzvu ohlásit obecnímu úřadu písemně všechny psy v domě chované a uvést jejich
vlastníky.
Čl. 7
1) Vlastník psa je povinen zaplatit bez vyměření předem, a vždy nejpozději do 31. 5. každého
roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne
měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, za jednotlivé měsíce do
konce kalendářního roku se platí 1/10 stanovené sazby.
3) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce,
ve kterém tuto skutečnost poplatník oznámil obecnímu úřadu. Zjištěný přeplatek na
poplatku ze psů se vrátí.
Čl. 8
Obecní úřad vydá vlastníkům psů za úhradu známky pro psy, s vyznačením jména obce
a evidenčního čísla psa. Vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby psi známky skutečně nosili.
Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen
oznámit do 15 dnů obecnímu úřadu.
Oddíl 3
Ustanovení přechodná a závěrečná
Čl. 9
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad
vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky
až o 50%. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo
rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může obecní úřad uložit
pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 10
Obecní úřad může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky
snížit nebo prominout.
Čl. 11
1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně
závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikle.

2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho
dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník
o tomto úkonu spraven.
3) Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž
vznikla povinnost podat hlášení o poplatku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost,
aniž by zde současně byla povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.
Čl. 12
Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 1. 7. 1994 se použijí předpisy platné před účinností
této vyhlášky.
Čl. 13
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. 3. 1997.

Vyvěšeno dne 6. 3. 1997
Sejmuto dne 29. 3. 1997

