
Obecně závazná vyhláška obce Javorník 

č. 5/2009, 
o místním poplatku ze psů 

 

 

Zastupitelstvo obce Javorník se na svém zasedání dne  5.8.2009 usneslo vydat na základě § 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 (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

Čl.1 

Úvodní ustanovení 

 

(1) Obec Javorník touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů ( dále 

jen „poplatek“). 

(2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad Javorník ( dále jen „správce poplatku“) a při 

řízení ve věcech poplatků 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 

(3) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má 

trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Javorník. 

 

 

Čl. 2 

Ohlašovací povinnost 

 

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik, resp. zánik, poplatkové povinnosti 

do 15 dnů ode dne jejího vzniku, resp. zániku. 

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, 

jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li 

o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským 

subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní 

prostředky z její podnikatelské činnosti. 

(3)  Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny 

v ohlášených skutečnostech. 

(4) Poplatek se platí za psy starší 3 měsíců, vyjma psů užívaných k doprovodu nebo 

ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazek ZTP-P. 

(5) Správce poplatku vydá vlastníkovi psa za úhradu známku pro psa s textem „Obec 

Javorník“ a evidenčním číslem. Tato známka je nepřenosná. 

(6) Vlastník psa je povinen zajistit, aby pes známku skutečně nosil. V případě ztráty 

známky je povinen zakoupit u správce poplatku známku novou. 

 

Čl.3 

Sazba poplatku 

 

Sazba poplatku činí ročně: 

a) za prvního psa                                                                                                                80,-Kč  

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                         120,-Kč                                                                                                                    



Čl.4 

Splatnost poplatku 

 

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. května každého roku. 

(2) V případě vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku po termínu 

splatnosti podle předchozího odstavce je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne 

jejího vzniku. 

 

Čl. 5 

Osvobození   

 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba 

s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle 

zvláštního právního předpisu, 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 předpis. 

 

Čl.6 

Úlevy 

 

Úlevu ve výši 50% z příslušné sazby podle čl. 3 má držitel psa, který je samostatně žijícím 

důchodcem, jehož jediným zdrojem příjmů je starobní, invalidní, vdovský nebo vdovecký 

důchod. 

 

Čl.7 

Sankce 

 

(1) Pokud poplatník nesplní svoji povinnost k poplatku, může správce poplatek zvýšit až o 

10%.1) 

(2) Nebudou-li poplatky zaplaceny(odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce 

poplatky platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až o 

50%.2) 

(3) Vymáháním poplatků je pověřen Obecní úřad Javorník, příp. přestupková komise MěÚ 

Svitavy na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Javorník  a městem Svitavy. 

 

 Čl. 8 

Účinnost 

 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Javorník č.2/2003 o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

(2) Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.9.2009. 

 

------------------------------------------- 
1) Zákon č.337/92 Sb./§68/ o správě  daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

2) Zákon č.565/90 Sb./§11/ o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů 

 

Mgr. Zdeněk Bouška                                                                                  Marie Janderová 

           starosta                                                                                              místostarosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 


