Obecně závazná vyhláška obce Janov
č. 2/2007
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Janov se na svém zasedání dne 23. 2. 2007 usneslo usnesením č.
OUJ/3/USN/2007 vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 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.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Janov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen
„poplatek“).
Čl. 2
Poplatník, předmět poplatku
(1) Poplatníkem místního poplatku ze psů je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem
psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Janov.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 6 měsíců.
Čl. 3
Správce poplatku
Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Janov (dále jen „správce poplatku“).1)
Čl. 4
Oznamovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti
(1) Poplatník je povinen splnit oznamovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku skutečnosti rozhodné pro placení poplatku. Správce
poplatku vydá při oznámení držiteli psa známku pro psa s evidenčním číslem. Tato známka je
nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Poplatník je povinen uvedenou
známkou svého psa trvale označit. Ztrátu nebo odcizení známky držitel psa oznámí do 15-ti
dnů správci poplatku, který vydá známku novou. Známku pro psa vydá správce poplatku i pro
psa, který je od poplatku osvobozen. Správce poplatku vede evidenci vydaných známek.
(2) Ke splnění oznamovací povinnosti se užívá tiskopisu vydaného správcem poplatku.
Poplatková povinnost vzniká okamžikem, kdy fyzická nebo právnická osoba nabude do svého
držení psa staršího 6 měsíců nebo okamžikem, kdy pes, jehož fyzická nebo právnická osoba je
držitelem, dosáhne věku 6 měsíců. Přiznání se podává bez vyzvání u správce poplatku.
(3) Poplatník je povinen v oznámení uvést: jméno a příjmení držitele psa nebo obchodní
jméno a IČO, popis psa, trvalý pobyt, sídlo poplatníka, den vzniku (zániku) poplatkové
povinnosti, nárok na osvobození.

(4) Oznamovací povinnost podle odst. 1) má i držitel psa, který je ze zákona nebo podle této
vyhlášky od placení poplatku osvobozen.
Čl. 5
Sazba poplatku
Poplatek za psa činí za kalendářní rok:
a) za prvního psa 100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka 150,- Kč.
Čl. 6
Osvobození od poplatku
(1) Poplatek se neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeni psi, jejich vlastníky jsou osoby
nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP (zvlášť těžce postižený).
(2) Požadavek na osvobození nebo snížení poplatku ze psů musí držitel uplatnit a důvody
prokázat každoročně do 30. dubna.
(3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný od 15. dubna do 31. května každého roku
(2) Poplatek lze uhradit:
a) v hotovosti,
b) bezhotovostní platbou na účet správce poplatku č. 1283342389/0800
c) složenkou na účet obce správce poplatku č. 1283342389/0800
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek sazby2).
(2) Nebude-li poplatníkem splněna oznamovací povinnost stanovena touto vyhláškou, může
správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy3).
(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné
částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla. 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 zpraven.
(4) Ruší se obecně závazná vyhláška o místním poplatku č. 3/2003.
(5) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. 3. 2007.

1) § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2) § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
3) § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

……………………………………………..
Miloš Štika, starosta obce
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Petr Kalousek, místostarosta obce

