STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
ZASTUPITELSTVO MĚSTA PLZNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2020,
o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním
poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 377 ze dne 9. listopadu 2020 schválilo vydat
na základě § 14 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
Změna vyhlášky
Vyhláška statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky
č. 10/2007, vyhlášky č. 9/2010, vyhlášky č. 2/2012 a vyhlášky č. 5/2018 se mění takto:
1. V čl. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „3“.
2. Poznámka pod čarou č. 1) zní:
„1) § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o místních poplatcích“)“.
3. V čl. 2 odst. 2 větě první se slova „trvalého pobytu“ nahrazují slovy „přihlášení“.
4. V čl. 2 odst. 2 větě druhé se slova „trvalého pobytu“ nahrazují slovy „přihlášení“.
5. V čl. 3 se slova „která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo“ nahrazují slovy
„která drží psa a je přihlášená nebo má sídlo na území města“.
6. Poznámka pod čarou č. 3) zní:
„3) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích“.
7. Čl. 4 zní:
„(1) Pokud není v odstavci 2 uvedeno jinak, roční sazba poplatku ze psů činí:
a) pro držitele psa, který je přihlášený nebo má sídlo v rodinném domě 4)
- za jednoho psa
500,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
1 500,- Kč
b) pro ostatní držitele
- za jednoho psa
900,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
1 500,- Kč

(2) Je-li držitelem psa poživatel starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, poživatel sirotčího důchodu anebo osoba
starší 65 let, činí roční sazba poplatku ze psů
- za jednoho psa
200,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
300,- Kč“.
8. Poznámka pod čarou č. 4) zní:
„4) § 2 písm. a) bod 2) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití
území“.
9. Nadpis čl. 5 „Osvobození a úlevy“ se nahrazuje nadpisem „Osvobození“.
10. V čl. 5 odst. 1 písm. a) se slova „bezmocná5) a osoba s těžkým zdravotním
postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P“ nahrazují slovy „osoba, která je považována za
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P“.
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
11. V čl. 5 odst. 1 písm. a) se slova „ztracené nebo opuštěné psy“ nahrazují slovy
„zvířata“.
12. V čl. 5 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).
13. V čl. 5 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) držitele, kterým je obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, ústav, 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.“.
14. V čl. 5 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a za písmeno g) se
vkládá nové písmeno h), které zní:
„h) držitele, kterým je právnická osoba, která vychovává slepeckého psa nebo psa pro účely
kanisterapie,“.
15. V čl. 5 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
„i) sloužících složkám Integrovaného záchranného systému, kteří jsou využíváni těmito
složkami k záchranným a likvidačním pracím.“.
16. V čl. 5 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

17. V čl. 5 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „V případě, že poplatník nesplní
povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě dle čl. 6 této vyhlášky, nárok na
osvobození zaniká.“.
18. Čl. 6 zní:
„(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V ohlášení poplatník uvede6)
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v
poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně
skutečnosti zakládající nárok na osvobození od poplatku.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(4) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.“.
19. Poznámka pod čarou č. 6) zní:
„6) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích“.
20. V čl. 8 odst. 1 se slova „, nejméně však 50,- Kč“ zrušují.
21. V čl. 8 odst. 2 se slova „, nejméně však 50,- Kč“ zrušují.
22. V čl. 9 odst. 2 se za slova „příslušenstvím poplatku“ vkládají slova „sledujícím jeho
osud“.
23. Poznámka pod čarou č. 7) zní:
„7) § 11 zákona o místních poplatcích“.
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021.

Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně

Mgr. Michal Vozobule
náměstek primátora města Plzně

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

