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O B E C N Ě Z Á V AZ N Á V Y H L Á Š K A
ze dne 21. prosince 2006,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 15/2003, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo města Český Krumlov vydává dne 21. 12. 2006 podle ustanovení §14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Obecně závazná vyhláška č. 15/2003, o
místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, se mění takto:
Část II. Poplatek ze psů zní:
„Čl. 2
Předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

(5) Při plnění oznamovací povinnosti je
poplatník povinen sdělit správci poplatku
příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo
IČO.
(6) Správce poplatku vydá držitelům psů
známku označenou evidenčním číslem. Evidenční známky vydá správce poplatku i pro
psy, za které se poplatek neplatí.
(7) Držitelé psů jsou povinni zajistit, aby
psi skutečné známku nosili. V případě ztráty
nebo poškození evidenční známky vydá
správce poplatku známku náhradní.
(8) Známka je nepřenosná na jiného psa,
i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo
odcizení této známky je držitel povinen nahlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů.
Čl. 4

Čl. 3
Poplatník a oznamovací povinnost
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na území České
republiky.
(2) Po dovršení tří měsíců stáří psa nebo
do 15 dnů od obdržení psa je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek
zaplatit podle čl. 6.
(3) Povinnost oznámit obdržení psa má i
občan, jehož pes je od poplatku podle této
vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí
v oznámení správci poplatku prokázat.
(4) Poplatník je rovněž povinen oznámit a
prokázat správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na
osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.

Sazby poplatku
(1) Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní rok a jednoho psa:
a) v rodinných domech mimo historickou
část města 1 000 Kč, za druhého a každého
dalšího psa 1 500 Kč.
b) v ostatních případech 1 500 Kč, za
drahého a každého dalšího psa 2 250 Kč.
(2) Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa 300 Kč ročně.
(3) V případě držení psa po dobu kratší
než jeden rok se platí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
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Čl. 5
Osvobozeni a úlevy
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná1 a osoba s
těžkým zdravotním postižením, která byl
přiznán IIl. stupeň mimořádných výhod podle
zvláštního právního předpisu2,
b) osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob,
e) osoba provozující útulek zřízený obcí
pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis3.
(2) Od poplatku ze psů je dále osvobozen
držitel psa, který:
a) je členem lesní, myslivecké a rybářské
stráže,
b) je pracovník Městské policie Český
Krumlov nebo Policie ČR a používá psa ke
služebním účelům,
c) převzal dotčeného psa z městského
útulku, a to v roce převzetí a ve dvou následujících kalendářních letech.
d) nechal svého psa identifikovat mikročipem, a to po dobu 1 roku od data očipování,
za předpokladu, že se nezmění držitel psa,
e) je vlastník záchranářského psa se speciálním výcvikem, pokud má příslušné
osvědčení.
(3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo
sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo
sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné
obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo
sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku postup obdobný jako v článku 4 odst. 3.
(2) Poplatník je povinen zaplatit poplatek
ze psa ihned při podání přiznání k poplatku.
(3) V následnících letech je poplatek
splatný do 31. března každého roku bez vyměření.
(4) Zanikne-li poplatková povinnost, musí
tuto skutečnost poplatník správci poplatku
oznámit písemně (čestné prohlášení, doklad
od veterináře, apod.). Zjištěný přeplatek na
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poplatku ze psa se na žádost poplatníka
vrátí, činí-li více než 50 Kč.“
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1.
2007.

Mgr. Dana Kuchtová, v. r.
místostarostka
Ing. Luboš Jedlička, v. r.
starosta

1) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se
provádí zákon o důchodovém pojištění
2) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
3) Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

