MĚSTO ŠTĚTÍ

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 8/2010,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo Města Štětí vydává usnesením č. I/18 ze dne 16. 12. 2010 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.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Základní ustanovení
1. Město Štětí touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů
(dále jen „poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Štětí (dále jen „správce poplatku“).1)

Článek 2
Předmět poplatku a jeho poplatník
1. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
2. Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý
pobyt nebo sídlo na území Města Štětí.

Článek 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatek se platí od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2. Zanikne-li poplatková povinnost, poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.
Článek 4
1)

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik své poplatkové
povinnosti, jakož i každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové
povinnosti či na vznik a zánik osvobození od poplatku, a to do 15 dnů ode dne,
kdy tato skutečnost nastala.2)
2. Povinnost ohlásit držení psa má i ten, jehož pes je od poplatku podle zákona
o místních poplatcích nebo této vyhlášky osvobozen. Důvod osvobození je
povinen při plnění ohlašovací povinnosti prokázat3).
3. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.4)
4. K plnění ohlašovací povinnosti vydává správce poplatku předepsané formuláře.

Článek 5
Sazby poplatku
1. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující místo trvalého pobytu nebo sídla
držitele psa.
2. Základní sazby poplatku za každého drženého psa a kalendářní rok určuje
následující tabulka:

Místo trvalého pobytu nebo sídla poplatníka

Sazba
v Kč

A. Místní část (katastrální území Štětí I)
1.

bytový dům s více jak 3 byty

1 000,-

2.

rodinný dům (tj. s 1 až 3 byty)

3.

ostatní objekty a stavby

4.

držitel požívající invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod,
který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo požívající sirotčí důchod

B.

Místní části (katastrální území Štětí II, Stračí, Počeplice, Hněvice, Radouň,
Čakovice, Chcebuz, Brocno, Veselí, Újezd)

5.

bytový dům s více jak 3 byty

800,-

6.

rodinný dům (tj. s 1 až 3 byty)

100,-

7.

ostatní objekty a stavby

800,-

8.

držitel požívající invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod,
který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo požívající sirotčí důchod
a zároveň bydlící v bytovém domě s více jak 3 byty

200,-

200,1 000,-

2)

§ 14a odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Tato skutečnost se dokládá postupem dle § 92 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
4)
§ 14a odst. 1 a 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
3)
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200,-

Článek 6
Splatnost poplatku
1. Poplatek se hradí způsoby stanovenými zákonem.5) Bude-li hrazen
bezhotovostním převodem, poštovní poukázkou nebo vkladem v hotovosti
na účet, učiní tak poplatník na účet města číslo 19-100022784/0600
pod variabilním symbolem přiděleným správcem poplatku. Platby v hotovosti se
přijímají v pokladně Městského úřadu.
2. Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
3. V případě, že výše ročního poplatku přesahuje Kč 1 000,-, je možno poplatek
uhradit ve dvou stejných splátkách splatných do 31. 3. a do 30. 9. příslušného
kalendářního roku.
4. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, pak je poplatek
splatný do 30ti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Článek 7
Osvobození od poplatku
1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná6) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu7), osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis8).
2. Osvobozen od poplatku je dále držitel psa, kterým je:
a) město nebo právnická osoba zřízená městem;
b) osoba, jež převzala psa z útulku, přičemž osvobození trvá nejdéle po dobu
jednoho roku od převzetí psa z útulku9);
c) osoba, jež aktivně provozuje canisterapii, a pes má složenu zkoušku
canisterapeutického psa.
3. Osvobozen od poplatku je dále držitel psa, je-li poměrná část poplatku
za zpoplatňované období kalendářního roku nižší než Kč 50,-.
4. Nárok na osvobození podle článku 7, odst. 1 a odst. 2, písm. c) je nutno správci
poplatku každoročně prokázat, a to nejpozději do 31. 1. příslušného
kalendářního roku.
5. Nárok na osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

5)

§ 163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
8)
Např. zákon 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
9)
Tato skutečnost se dokládá postupem dle § 92 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
6)
7)
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Článek 8
Identifikace psů
1. Po splnění ohlašovací povinnosti vydá správce poplatku držiteli psa evidenční
známku, a to bez ohledu na nárok na osvobození od poplatku.
2. V případě, že dojde ke ztrátě, odcizení anebo poškození evidenční známky, bude
držiteli psa po nahlášení této skutečnosti správci poplatku vydána známka nová.
Článek 9
Zrušovací ustanovení
Účinností této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 4/2008,
o místním poplatku ze psů ze dne 18. 12. 2008.

Článek 10
Účinnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2011.

Mgr. Tomáš Ryšánek v. r.
starosta města

Mgr. Ing. Miroslav Andrt v. r.
místostarosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 12. 2010
Sejmuto z úřední desky dne: 3. 1. 2011
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