M Ě S T O

P Ř Í B R A M

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010
ze dne 13. prosince 2010,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na
základě ustanovení § 2 a § 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, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Město Příbram vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek ze psů (dále jen
„poplatek“).
(2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Příbram – odbor ekonomický (dále jen „správce
poplatku“). V řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má na území města
Příbram trvalý pobyt nebo sídlo.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí psa do držení, oznámit tuto
skutečnost správci poplatku. Po dovršení stáří psa tří měsíců je poplatník povinen podat
přiznání k místnímu poplatku ze psů a poplatek zaplatit podle čl. 9 této vyhlášky.
(2) Povinnost oznámit nabytí psa do držení má i občan, který je od poplatku podle zákona
o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení
správci poplatku prokázat.
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poplatku nebo na osvobození, do 15 dnů od jejího vzniku.
(4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno, případně
jména, příjmení nebo název právnické osoby, trvalé bydliště nebo sídlo, případně místo
pobytu nebo další adresu pro doručování, rodné číslo nebo IČ.
(5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny
psy v domě chované.

Čl. 5
Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda poplatník
poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku
nosil, případně byl označen mikročipem. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o
psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit
nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)

b)

c)

za 1. psa
ročně

za každého
dalšího ročně

pro poplatníka, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu jako jediného zdroje příjmu,
anebo poživatelem sirotčího důchodu

100,-- Kč

300,-- Kč

pro poplatníky s trvalým bydlištěm v
rodinných domcích a místech, kde jsou
dány hygienické a praktické podmínky
pro držení psů (uzavřený výběh) v částech města Příbram-Brod, Příbram-Bytíz,
Příbram-Jerusalem, Příbram-Jesenice,
Příbram-Kozičín, Příbram-Lazec, PříbramOrlov, Příbram-Zavržice, Příbram-Žežice
a na samotách v ostatních částech města

200,-- Kč

500,-- Kč

pro poplatníky s trvalým bydlištěm v
rodinných domcích a poplatníky bydlící v ostatních domech, kde jsou dány
hygienické a praktické podmínky pro
držení psů (uzavřený výběh) v ostatních
částech města

500,-- Kč

900,-- Kč
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d)

pro poplatníky v ostatních domech

900,-- Kč

1.350,-- Kč

e)

právnické osoby

900,-- Kč

1.350,-- Kč

f)

pro poplatníky vedené v bodě a) až e),
kteří jsou členy České asociace sportu
psích spřežení

200,-- Kč

300,-- Kč

pro poplatníky uvedené v bodě a) až f),
kteří mají psy umístěné v kotcích (sportovní účely) s podmínkou členství v kynologickém klubu

200,-- Kč

300,-- Kč

g)

Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) osvobozen držitel psa, kterým je :
a)
b)
c)
d)

osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,1a)
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.1b)

(2) Od poplatku je osvobozen držitel psa :
a)
b)
c)

uvedený v Čl. 6 pod písmeny a),f) a g) na dobu tří let, který si psy nechá identifikovat
mikročipem,
uvedený v Čl. 6 pod písm. b) u prvého psa na dobu tří let, pokud si psa nechá identifikovat
mikročipem,
kterého převzal z psího útulku zřízeného městem po dobu jednoho roku ode dne převzetí.

(3) Dále je od poplatku osvobozen držitel:
a)
b)
c)

jehož pes má speciální záchranářský výcvik a pokud vlastní příslušné osvědčení,
jehož pes je v majetku města (Městské policie Příbram) a má příslušné osvědčení o výcviku,
kterým je osaměle žijící důchodce ve věku 65 let a staršího, za předpokladu, že je
v nemovitosti hlášen sám. Osvobození se vztahuje pouze na prvního psa.

(4) Úlevu z poplatku lze přiznat držiteli psa :
a)

který je uveden v Čl. 6 pod písmeny c),d) a e) ve výši 300,-- Kč po dobu tří kalendářních let u
každého psa, kterého si nechá identifikovat mikročipem,
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který je uveden v Čl. 6 pod písm. b) ve výši 300,-- Kč po dobu tří kalendářních let u každého
dalšího psa, kterého si nechá identifikovat mikročipem.

(5) Držitel psa je povinen správci poplatku vždy do 31. března příslušného kalendářního roku
prokázat, že důvod osvobození trvá.

Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek se platí bez vyměření od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková
povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12
stanovené sazby.
(2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek
se platí i za započatý kalendářní měsíc. Tuto skutečnost musí poplatník nejpozději do 15 dnů
písemně nebo ústně do protokolu oznámit správci poplatku.

Čl. 9
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření nejpozději do 31. března každého roku. Vznikne-li
poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 15 dnů od splnění oznamovací
povinnosti.

Čl. 10
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška města Příbram č. 21/2003
ze dne 16. prosince 2003, o místním poplatku ze psů.

-5-

Čl. 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

MVDr. Josef Řihák v. r.
starosta

1a)
1b)

MUDr. Ivan Šedivý v. r.
1. místostarosta

§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů .

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2010
Sejmuto z úřední desky dne: 03.01.2011
Za správnost: odbor ekonomický

