MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ V ROCE 2020
Je zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Podivína č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
Poplatek pro rok 2020 je povinen uhradit držitel psa. Držitelem psa je:
 fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území ČR.
Poplatek ze psů platí držitel psa (plátce) obci příslušné podle svého místa trvalého
pobytu/sídla podnikání nebo je v obci hlášen k pobytu ve smyslu zákona o pobytu cizinců.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Sazba poplatku činí:
za jednoho psa
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo jež v daném roce dovrší věku
65 let
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
nebo jež v daném roce dovrší věku 65 let

200,- Kč
300,- Kč
100,- Kč
150,- Kč

Výše uvedené poplatky jsou splatné bez vyměření, tzn., že občané neobdrží poštou žádné
upozornění či složenku.
Splatnost poplatku:
Je stanovena pro rok 2020 na nejzazší datum 30.04.2020. Pro poplatkové povinnosti vzniklé po datu
splatnosti, je poplatek splatný do 15. dne následujícího po měsíci, ve kterém vznikla poplatková
povinnost, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Číslo účtu pro platbu poplatku:
Účet č. 1625651/0100, vedený u Komerční banky v Břeclavi, variabilní symbol platby je rodné
číslo poplatníka.
Osvobození od poplatkové povinnosti:
Od poplatku je osvobozena:
 osoba nevidomá,
 osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravující
sociální služby,

osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 osoba provozující útulek pro zvířata,
 osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,



osoba, která využívá psa ke služebním účelům pro obecní policii, Policii ČR a vojenskou
policii.

Ohlašovací povinnost:
 držitel psa je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího
vzniku, stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti (např.
úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej)
 povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Za nesplnění ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta dle ust. § 247a zák. č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění p.p.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od
poplatku nejpozději ve lhůtě do 31.12. příslušného kalendářního roku, nárok na osvobození
nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.
Sankce za pozdní úhradu nebo úhradu v nižší výši:
Je zvýšení poplatku, které může činit až trojnásobek včas nezaplaceného poplatku nebo jeho části;
zvýšení je příslušenstvím poplatku. Správce poplatku vyměří zvýšení místního poplatku platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Povinnost držitele psa na území města Podivína:
 označit psa identifikačním číslem psa (podle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, ve
znění pozdějších předpisů), bez tohoto označení neplatí od 1.1.2020 povinné očkování proti
vzteklině
 do 30 dnů od doby kdy se stane držitelem psa, přihlásit se do evidence chovatelů psů vedené
Městským úřadem Podivín, odbor ekonomický, mail: podatelna@podivin.cz, datová schránka
– 47gbznw. Registrační karta je ke stažení na webových stránkách nebo si ji můžete
vyzvednout u správce poplatku.
 do 30 dnů ohlásit evidenci chovatelů ukončení chovu psa na území města Podivína
 po celou dobu držení psa je základní povinností chovatele dodržovat čistotu veřejného
prostranství (uklízet po svém psu exkrementy) a zabránit úniku chovaného zvířete.
Kontakty:
Osobní; Masarykovo nám. 192/2, přízemí, kancelář č.1, v úředních dnech pondělí, středa:
17.00 hod.
Telefonické; 519 365 311, 519 365 315
Písemné; odbor ekonomický, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín
E-mail; podatelna@podivin.cz
Formuláře:
Přihláška ke stažení na www.podivin.cz
Odhláška ke stažení na www.podivin.cz

8.00 –

