
 1

OBEC  BISKUPICE  

Biskupice č.p.11, pošta 569 43 Jevíčko 
 

Obecně závazná vyhláška obce Biskupice 
 

č. 1/2004 
 

o místním poplatku ze psů 
 
Zastupitelstvo obce Biskupice na základě ustanovení § 1 písm. a) a § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s ustanovením § 10 
pís. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, schválilo na svém zasedání dne 31.3.2004 tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
     (1) Touto vyhláškou je stanoven místní poplatek ze psů. 
 
     (2) Správcem poplatku je Obecní úřad Biskupice, který v řízení ve věcech správy poplatku 
postupuje podle zvláštních předpisů1). 

 
Článek 2 

Členění obce 
 
Pro účely této vyhlášky se rozumí: 
 
Obec Biskupice – katastrální území Biskupice u Jevíčka a katastrální území Zálesí u Jevíčka. 
 

Článek 3 
Předmět poplatku 

 
Poplatek ze psů platí držitel psa (fyzická nebo právnická osoba) obci příslušné podle místa trvalého 
pobytu nebo sídla. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 
 

Článek 4 
Osvobození od poplatku 

 
       Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná2), osoba 
s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního 
předpisu,3) 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 předpis.4) 

Článek 5 
Sazba poplatku 

 
    (1) Obec Biskupice – katastrální území Biskupice u Jevíčka a katastrální území Zálesí u Jevíčka. 
 
         sazba  poplatku za jednoho psa činí           100,- Kč/rok 
 
     (2) Za druhého a každého dalšího psa se zvyšuje poplatek o 50% sazby poplatku. 
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Článek 6 

Vznik, změna a zánik poplatkové povinnosti 
 
     (1) Přiznání k poplatku je povinen podat vždy držitel psa staršího 3 měsíců a to do 15 dnů ode dne 
započetí držby psa. Současně může držitel uplatnit požadavek na osvobození ze stanoveného poplatku 
za psa. 
 
     (2) V případě držení psa dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá 
počtu i započatých kalendářních měsíců. 
 
     (3) Zanikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatníkovi vrácena část poplatku v poměrné 
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců v příslušném kalendářním roce, pro které nevyplývá 
poplatková povinnost z této obecně závazné vyhlášky. 
 
     (4) Dojde-li ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti, nároku na osvobození v průběhu 
kalendářního měsíce, je pro vyměření poplatku rozhodný počet měsíců, včetně kalendářních měsíců 
započatých. Poměrná část poplatku za psa se zaokrouhluje na celé Kč směrem nahoru. 
 
     (5) Držitel psa je povinen hlásit do 15 dnů ode dne jejich vzniku veškeré změny ovlivňující výši 
poplatku. 
 
      
 

Článek 7 
Splatnost poplatku 

 
     (1) Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to nejpozději do 30. dubna 
kalendářního roku. 
 
     (2) Činí-li poplatek více než 500,- Kč, může být tato platba rozdělena do dvou stejných splátek, 
které jsou splatné v termínech do 30. dubna a 30. září kalendářního roku. 
 
     (3) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatník povinen úhradu provést do 15 dnů 
od data vzniku poplatkové povinnosti. 
 

Článek 8 
Kontrolní známky 

 
Správce poplatku vydá držitelům psů pro psy kontrolní známky s vyznačením jména obce a 
evidenčního čísla psa. Známka je nepřenosná na jiného psa.  
 

 
 
 

Článek 9 
Ustanovení společná a závěrečná 

 
     (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek 
platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může zvýšit až na 
trojnásobek. 
 
     (2) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou 
vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce  kalendářního roku, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla. 
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     (3) Byl-li uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží 
tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně 
uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve 
kterém poplatková povinnost vznikla. 
 
     (4) Poplatkovou povinnost vzniklou přede dnem účinnosti této vyhlášky se použijí předpisy platné 
před účinností této vyhlášky. 
 
     (5) Ruší  se obecně závazná vyhláška obce Biskupice č.1/2003 , o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství ze dne 1.ledna 2004. 
 
     (6) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Š e b e k  Dalibor       B e r k a  Pavel  
  starosta obce                 místostarosta obce 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

1) zákon č. 565/1990 Sb., o místní poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
    zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
2) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění 
3) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
4) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů      
 
Tato  obecně závazná vyhláška  byla schválena zastupitelstvem obce na 14. veřejném zasedání zastupitelstva 
obce Biskupice dne 31.3.2004. 
 
Datum vyvěšení: 1.4.2004 
 
Datum sejmutí: 20.4.2004 
 
 
 
 
 
 


