Vyhláška
Zastupitelstva města Plzně
č. 4 / 1 9 9 1

o poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Plzně se usneslo podle § 36, odst. 1, písm. h) zákona ČNR e. 367/1990 Sb., o obcích na
svém zasedání dne 30. dubna 1991 podle § 2 a § 15 zákona ČNR e. 565/1990 Sb., o místních poplatcích na této

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE:
Článek 1
Předmět poplatku
Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců.
Článek 2
Správu poplatků vykonávají úřady městských obvodů.
Článek 3
Poplatníci
Poplatek ze psů (dále jen poplatek) platí fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa nebo její
oprávněný zástupce v místě svého pobytu nebo sídla místně poíslušnému úřadu městského obvodu.
Článek 4
Roční sazba poplatku

za jednoho psa

za druhého a každého dalšího
psa

(1) a) v rodinných domcích

240,--

480,--

b) v ostatních domech

500,--

1.000,--

c) za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního,
starobního a vdovského důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu

100,--

200,--

za psa se specializovaným výcvikem zakoneeným
zkouškami a psa v registrovaných chovných
stanicích

200,--

200,--

Článek 5
Osvobození od poplatku
(1) Poplatek se neplatí ze psů uívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů
průkazek ZTP-P (zvláště tělesně postižený s průvodcem).
(2) Poplatek neplatí právnické a fyzické osoby za psy umístěné v registrovaných útulcích umístěných v
okrajových částech města se souhlasem příslušného městského obvodu.
(3) Poplatek se neplatí za psy chované na lékařské fakultě určené k vědeckým účelům, psy Českého červeného
kříže a psy chované v Zoologické a botanické zahradě Plzeň.
Článek 6
Přiznání k poplatku a ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti
příslušnému úřadu městského obvodu.
(2) Poplatník je povinen do 15 dnů oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
(3) Vlastník domu, nebo organizace, která má k domu právo hospodaření, jsou povinni na výzvu ohlásit
příslušnému úřadu městského obvodu písemně všechny psy v domě chované.
Článek 7
Splatnost poplatku
Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření předem, a to:
a) nečiní-li více než 240,-- Kčs ročně, nejpozději do 31.3. každého roku,
b) činí-li více než 240,-- Kes ročně, ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března, 31. května, 31.
srpna a 30. listopadu každého roku.
Článek 8
(1) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od 1.měsíce následujícího po dni, kdy
poplatková povinnost vznikla: za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 sazby stanovené
podle článku 4, nejméně však 20,-- Kčs.
(2) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost poplatek ze psů platit uplynutím měsíce, ve kterém tuto
skutečnost oznámil poplatník příslušnému úřadu městského obvodu. Zjištěný přeplatek na poplatku se vrací,
činí-li více než 20,-- Kčs.
Článek 9
Kontrolní známky
Úřad městského obvodu vydá držitelům psa známky pro psy, a to i pro ty, kteří byli od poplatku osvobozeni. Na
známce je vyznačený příslušný úřad městského obvodu a evidenční číslo psa. Poplatníci jsou povinni zajistit,
aby psi známku skutečni nosili.
Článek 10

Sankce při neplnění povinností poplatníků
(1) Právnickým osobám a podnikatelům muže být za neplnění povinností vyplývajících z článku 6 a 9 této
vyhlášky uložena pokuta do 100.000,-- Kčs podle § 50 zákona ČNR e. 367/1990 Sb., o obcích.
(2) Nesplní-li poplatník povinnost podat přiznání nebo oznámit do 15 dnů skutečnost, která má vliv na výši
poplatku, může zvýšit příslušný úřad městského obvodu poplatek splatný v běžném roce až o 50%.
(3) Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas nebo ve správné výši, vymění příslušný úřad městského obvodu
nedoplatek platebním výměrem a může zvýšit nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(4) Nesplnění povinnosti zajistit nošení evidenční známky u psa, bude postihováno jako příslušný přestupek
podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Článek 11
Přechodné ustanovení
V případech, kdy byl poplatek podle platných vyhlášek zaplacen v celoroční výši do doby účinnosti této
vyhlášky, považuje se poplatková povinnost pro rok 1991 za splněnou.
Článek 12
Dnem účinnosti této vyhlášky pozbývají účinnosti vyhlášky o místních poplatcích ze psů:
Obvodního národního výboru Plzeň 1, č.j.47/1989 ze dne 16.5.1989
Obvodního národního výboru Plzeň 2, ze dne 22.6.1989
Obvodního národního výboru Plzeň 3, č.j.FPO/521/89 ze dne 20.6.1989
Obvodního národního výboru Plzeň 4, č.j.RA/16/89 ze dne 16.5.1989.
Článek 13
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1991.
Primátor města Plzně Doc. MUDr. Zdeněk Mraček v.r.
Náměstek primátora města Plzně Ing. Petr Rybář v.r.

