Neoficiální
úplné znění
vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004,
o místním poplatku ze psů,
ve znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 10/2007, 9/2010, 2/2012 a
5/2018
Článek 1
Předmět poplatku
Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců.
Článek 2
Správce poplatku
(1) Správu poplatku vykonávají úřady městských obvodů, a to v přenesené působnosti 1), při
řízení ve věci tohoto poplatku se postupuje podle zvláštních předpisů.2)
(2) Správu poplatku vykonává úřad městského obvodu příslušný podle místa trvalého pobytu
nebo sídla držitele psa. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek
od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově
příslušnému úřadu městského obvodu.
Článek 3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má na
území města trvalý pobyt nebo sídlo 3).
Článek 4
Roční sazba poplatku
Roční sazba poplatku ze psů činí:
a) pro držitele psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v rodinném domě4)
- za jednoho psa
- za druhého a každého dalšího psa

500,1 500,-

Kč
Kč

1 500,- nebo
b) pro držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského
vdoveckého důchodu, eventuelně sirotčího důchodu, a to i v případě souběhu dvou či
více výše uvedených důchodů, pokud tento důchod či důchody tvoří jediný zdroj
příjmů držitele
___________________________________________________________________________
1)

§ 61 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
3)
§ 2 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
4)
§ 2 písm. a) odst. 2) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
2)

- za jednoho psa
200,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa
300,- Kč
za podmínky, že držitel doloží doklad vydaný příslušným správním orgánem
potvrzující, že držitel psa je poživatelem určitého důchodu a předloží čestné prohlášení,
že uvedený důchod či důchody jsou jeho jediným zdrojem příjmů
c) pro ostatní držitele
- za jednoho psa
- za druhého a každého dalšího psa

900,- Kč
1 500,- Kč

Článek 5
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek se neplatí ze psů
a) držitele, kterým je osoba nevidomá, bezmocná5) a osoba s těžkým zdravotním postižením,
která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu5a), osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro
ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis5b),
b) umístěných v psích útulcích,
c) chovaných k vědeckým účelům,
d) držených Českým červeným křížem,
e) sloužících Policii ČR a Městské policii, Vězeňské službě, pokud mají psi Osvědčení
o způsobilosti psa,
f) držených statutárním městem Plzeň a jím zřízených příspěvkových organizací,
g) držitele, který převzal dotčeného psa z útulku provozovaného na území města Plzně, a to
po dobu 12ti kalendářních měsíců od okamžiku převzetí dotčeného psa z útulku
provozovaného na území města Plzně; to však neplatí, převezme-li psa z útulku
provozovaného na území města Plzně jeho původní držitel,
h) držitele, kterým je obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, církevní právnická
osoba, nadace nebo nadační fond, která má svoje sídlo na území města Plzně a svojí
náplní činnosti plní veřejně prospěšné cíle pro občany města Plzně v oblasti sociálních
služeb, nebo právnická osoba, která vychovává psa pro účely kanisterapie či výchova
slepeckých psů.
(2) Nárok na osvobození od poplatku ze psů je držitel psa povinen prokázat u správce
poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
(3) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození. Zánik osvobození je
držitel psa povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů ode dne zániku.
___________________________________________________________________________
5)

§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění - znění § 2 bylo zrušeno, čímž
došlo ke změně pojmu „osoby bezmocné“ na „osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby“ viz § 120 odst. 2
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
5a)
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů.
5b)
Např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.
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Článek 6
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů (dále jen „ohlášení“) správci
poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
(2) V ohlášení uvede držitel psa6) - fyzická osoba: jméno a příjmení, bydliště a rodné číslo.
(3) V ohlášení uvede držitel psa6) - právnická osoba: název, sídlo, identifikační číslo, statutární
orgán a případně osoby, které jsou kromě tohoto orgánu oprávněny v řízení o poplatku
za právnickou osobu jednat.
(4) Do 15 dnů je držitel psa povinen správci poplatku ohlásit každou skutečnost, která má
vliv na výši poplatku.
(5) Přihlásit psa k evidenci jsou povinny i fyzické a právnické osoby, které jsou držiteli psa,
jenž je podle této vyhlášky od poplatku osvobozen. Osoba provozující útulek pro psy je
povinna splnit ohlašovací povinnost vždy do 10. dne kalendářního měsíce.
Článek 7
Splatnost poplatku
Držitel psa je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření na účet nebo do pokladny
správce poplatku, a to:
a) nečiní-li poplatek více než 500,- Kč ročně, nejpozději do 30. června každého roku,
b) činí-li poplatek více než 500,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 30.
června a 30. listopadu každého roku, pokud nebude poplatek uhrazen jednorázově do 30.
června každého roku.
Rozhodujícím dnem úhrady poplatku je datum připsání platby na účet správce poplatku nebo
datum přijetí platby v hotovosti správcem poplatku.
Článek 8
Poplatková povinnost
(1) Poplatek ze psů se platí od prvého dne kalendářního měsíce, kdy nastala skutečnost,
jejímž následkem je vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během
kalendářního roku, platí se za každý kalendářní měsíc od vzniku poplatkové povinnosti do
konce kalendářního roku vždy 1/12 sazby stanovené podle čl. 4, nejméně však 50,- Kč.
(2) Poplatek se přestává platit uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém nastala skutečnost,
která má za následek zánik povinnosti platit poplatek. Zanikne-li poplatková povinnost, platí
se za každý kalendářní měsíc od počátku kalendářního roku do kalendářního měsíce, v němž
zanikla poplatková povinnost, vždy 1/12 sazby stanovené podle čl. 4, nejméně však 50,- Kč.
Článek 9
Zvýšení poplatku při neplnění povinností poplatníka
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
___________________________________________________________________________
6)

§ 127 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
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(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 7)
(3) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut a pokut
za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, se neuplatňují. 8)
Článek 10
Závěrečná ustanovení
(1) Touto vyhláškou se ruší vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 4/1991 o poplatku ze psů
a vyhláška statutárního města Plzně č. 12/2003, kterou se mění vyhláška Zastupitelstva města
Plzně č. 4/1991 o poplatku ze psů. Touto vyhláškou se ruší písm. a) čl. 1 oddílu I vyhlášky
č. 1/1995 obce Malesice o místních poplatcích, oddíl II. této vyhlášky a vyhláška č. 4/1999
obce Malesice a písm. a) čl. 1 oddílu 1 vyhlášky č. 3/1996 obce Lhota o místních poplatcích,
oddíl 2 této vyhlášky a její dodatek č. 2/2000.
(2) Poplatková povinnost vzniklá před účinností této vyhlášky se posuzuje podle dosavadních
předpisů.
(3) Poplatky vzniklé před účinností této vyhlášky se vyměřují a vymáhají podle dosavadních
předpisů.
(4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2005.

Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně

___________________________________________________________________________
7)
8)

§ 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 247 až 249 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
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