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V Y H L Á Š K A  č. 5/2003 

Města Červeného Kostelce 

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Červeného Kostelce vydává dne 11.12.2003 podle ustanovení § 14 zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. 

i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně 

závaznou vyhlášku:





Článek 1

Správa poplatku 

Správu poplatku vykonává Městský úřad Červený Kostelec (dále jen správce poplatku) a v řízení ve 

věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, nestanoví jinak. 

 

Článek 2 

Poplatník 

Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa (dále jen poplatník) a má 

trvalý pobyt nebo sídlo na území města. 

 

Článek 3 

Oznamovací povinnost 

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti 

držení psa staršího 3 měsíců s uvedením rasy event. popisu a sdělit identifikační údaje poplatníka v 

souladu s § 33 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Do 15 dnů je poplatník 

rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na změnu poplatku.

Povinnost oznámit držení psa má i držitel, který je od poplatku osvobozen.  

 

Článek 4 

Identifikace psů 

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na případné osvobození 

od poplatku. Držitel je povinen zajistit, aby pes trvale tuto známku nosil. Tato známka je 

nepřenosná na jiného psa. Její ztrátu nebo odcizení je poplatník povinen oznámit nejpozději do 15 

dnů. 

 

Článek 5 

Sazby poplatku 

Roční poplatek ze psů držených v dále uvedených lokalitách a objektech činí: 


1) V domech do 3 bytových jednotek vč.

  a) ve vnitřním městě v intravilánu města  250,- Kč

  b) v okrajových částech     100,- Kč

  (v extravilánu města a dále pak Bohdašín, Mstětín, Olešnice, Stolín) 

2) V domech nad 3 bytové jednotky     600,- Kč 

3) Poživatel důchodu - starobního, vdovského, vdoveckého nebo invalidního, který je jeho jediným     

zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího důchodu, platí 50% z výše uvedených poplatků,      

nejvýše však 200,-Kč. 

4) V případě držení psa po kratší dobu než 1 rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá 

počtu i započatých kalendářních měsíců. 

5) Uvedené poplatky se platí při držení jednoho psa. Za každého dalšího psa je příslušný poplatek o 

50% vyšší.  
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Pozn.:  -intravilánem se pro potřebu této vyhlášky rozumí souvisle zastavěné území katastru 

města;

  -extravilánem se pro potřebu této vyhlášky rozumí ostatní nesouvisle zastavěné území 

katastru města; 



Přílohou této vyhlášky je mapa katastru města s popisnými čísly a vyznačeným územím intravilánu.  

 

Článek 6 

Osvobození od poplatku 

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je: 

a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán 

III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu; 

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob podle písm. a); 

c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy; 

d) osoba, které stanoví povinnost držení a užívání psa zvláštní předpis; 

e) držitel záchranářského psa se speciálním výcvikem; 

f) osaměle žijící osoby starší 70 let. 

 

Článek 7 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

Poplatek ze psů platí držitel od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

povinnost nastala. 

Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník oznámit do 15 dnů ode dne, kdy 

poplatková povinnost zanikla. 

 

Článek 8 

Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný:  a) nečiní-li více než 300,- Kč do 31. 3. běžného roku 

    b) činí-li více než 300,- Kč ve dvou splátkách 

                 1. splátka do 31. 3. běžného roku

      2. splátka do 30. 8. běžného roku 

I při vyšší částce než 300,- Kč za rok lze poplatek zaplatit najednou do 31.3. jednou částkou. 

 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

1.  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním 

výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může obec zvýšit až na 

trojnásobek.  

2.  Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost, může mu správce poplatku uložit pokutu 

ve smyslu ustanovení § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3.  Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství 

zcela nebo částečně prominout.  

 

Účinnost 

Tato vyhláška byla schválena na řádném zasedání Zastupitelstva města dne 11.12.2003 a nabývá 

účinnosti dnem 1.1.2004. 

Touto vyhláškou se ruší čl. 2 vyhlášky 19/1996.  

 

 

 Petr Mědílek        Karel Cejnar 

     starosta        místostarosta 
 

Vyvěšeno:                         Sejmuto:  


