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MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU

Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou
č. 3/2015

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 07. 12. 2015 usneslo vydat na základě ustanovení 

§ 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 (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Město Týnec nad Sázavou zavádí touto obecně závaznou vyhláškou místní poplatek ze psů

(dále jen "poplatek").

(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Týnec nad Sázavou (dále jen „správce 

poplatku“).1

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

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

trvalý pobyt nebo sídlo na území města Týnec nad Sázavou. Území města tvoří město 

Týnec nad Sázavou včetně místních částí: Brodce, Čakovice, Chrást nad Sázavou, Chrást 

nad Sázavou – sídliště, Pecerady, Krusičany, Podělusy a Zbořený Kostelec.2

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo 

v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která 

odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo 

sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
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(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba 

držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž 

se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů 

ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové 

povinnosti.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku 

některé další údaje stanovené v čl. 9 této obecně závazné vyhlášky.

(3) Správce poplatku na základě ohlášení vzniku poplatkové povinnosti podle čl. 4 ve spojení 

s čl. 9 přidělí a vydá evidenční známku psa s číslem.

(4) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena

Čl. 5

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa v rodinném domě
(pojem rodinného domu je vymezen v platných stavebně právních 
předpisech, tj. v § 2 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
technických požadavcích na využívání území)

500,- Kč

b) za prvního psa v rodinném domě, jehož držitelem je poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu či držitel průkazu ZTP/P

200,- Kč

c) za prvního psa v bytovém domě  
(pojem bytového domu je vymezen v platných stavebně právních 
předpisech, tj. v § 2 písm. a) bod 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
technických požadavcích na využívání území)

1 400,- Kč

d) za prvního psa v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným 
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu či držitel průkazu ZTP/P

200,- Kč

e) za každého psa v ostatních objektech (např. provozovna, rekreační 
chata,…) nebo na nezastavěném pozemku

1 000,- Kč

f) za každého psa v ostatních objektech v případě, že držitelem psa je 
poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jejich 
jediným zdrojem příjmu či držitel průkazu ZTP/P

200,- Kč

g) za každého druhého a dalšího psa uvedeného pod písmenem a) tohoto čl 750,- Kč
h) za každého druhého a dalšího psa uvedeného pod písmenem b) tohoto čl 300,- Kč
i) za každého druhého a dalšího psa uvedeného pod písmenem c) tohoto čl. 2 100,- Kč
j) za každého druhého a dalšího psa uvedeného pod písmenem d) tohoto čl. 300,- Kč
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Čl. 6

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný bez vyměření jednorázově nejpozději do 31.3. příslušného

kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek 

splatný v poměrné výši nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7

Osvobození 

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

s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P 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 předpis5. 

(2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) Policie České republiky,

b) držitel, který nabyl psa jako nalezenou věc od Městské policie Týnec nad Sázavou

nebo který nabyl psa jako nalezenou věc od útulku. Toto osvobození se nevztahuje 

na další převod nebo přechod vlastnického práva k tomuto psovi, s výjimkou dědění. 

Toto osvobození platí po dobu jednoho roku ode dne nabytí tohoto psa do vlastnictví.

c) osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou.

Čl. 8

Úleva za označení psů čipem

(1) Označení psů čipem pro lepší identifikaci je dobrovolné.

(2) Nechá-li držitel svého psa označit čipem, bude mu v roce provedení "čipování" prominuta 

část poplatku ve výši 400,- Kč. U poplatníků uvedených v čl. 5 odst. (1) písmeno b), d), f), 

h) a j) se prominutá výše poplatku rovná poplatku. Podmínkou prominutí je doložení 

dokladu o provedeném zákroku a označení čipu.

Čl. 9

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede6

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný 

identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě 

další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím 

jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
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b) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně 

skutečností zakládajících nárok na případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské 

unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce 

v tuzemsku pro doručování.7

(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce 

povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8

Čl. 10

Navýšení poplatku 

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

poplatku poplatek platebním výměrem9 nebo hromadným předpisným seznamem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce 

poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

(3) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, 

se neuplatňují.11

Čl. 11

Přechodná a zrušující ustanovení

(1) Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se 

posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2011, ze dne 28. 02. 2011.

Čl. 12

Účinnost

(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2016. 

…………………….. ……………………..

Ing. Bedřich Pešan Mgr. Martin Kadrnožka

místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha: Vzor ohlášení - místní poplatek ze psů
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Příloha k OZV č. 3/2015

VZOR OHLÁŠENÍ - MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Jméno a příjmení/ název právnické osoby - držitele psa: ...........................................................

Rodné číslo / IČ ……………………...............................

Adresa trvalého bydliště / sídlo právnické osoby 

...........................................................................................................................................................

Statutární orgán právnické osoby  ................................................................................................

telefon:................................................                     e-mail:……......................................................

Korespondenční adresa, pokud je odlišná od výše uvedené    ....................................................

...........................................................................................................................................................

Číslo účtu (u právnické osoby): …………...………..…………....................................................

Pro poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu či držitel průkazu ZTP/P:

druh důchodu: .................................................od roku: ........................

Pes je držen v rodinném domě: ANO – NE *)  
Pes je držen v bytovém domě: ANO – NE *)  
Pes je držen v ostatních objektech: ANO – NE *)  
Případný jiný nárok na osvobození: ANO – NE *)  

Jaký:                                      …………………………………………

Údaje o psech (vyplní držitel psa) Vyplní MěÚ Týnec nad Sázavou

plemeno psa pohlaví 
pes/fena

stáří 
psa

od kdy je 
pes držen

číslo 
čipu

číslo 
evid.

známky

roční sazba 
poplatku

poplatková
povinnost

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl (a) pravdivě.

V Týnci nad Sázavou dne ............................                         ...............................................
                                                                                                           podpis

*) nehodící se škrtněte




