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Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí
č. 2/2015 o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením
č. 212/9/ZM/2015 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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“):

článek 1
Úvodní ustanovení
1) Na území města Ústí nad Orlicí se vybírá místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Ústí nad Orlicí prostřednictvím finančního
odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí.
článek 2
Předmět poplatku, poplatník
1) Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
2) Poplatníkem poplatku je fyzická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt na území
města Ústí nad Orlicí a právnická osoba, držitel psa, která má sídlo na území města Ústí
nad Orlicí.
článek 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.
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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.
článek 4
Ohlašovací povinnost
1) Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti na finančním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí a v téže lhůtě
oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození
a úlevu.
2) V ohlášení poplatník uvede jméno, název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor,
byl-li přidělen, sídlo nebo místo trvalého pobytu, popřípadě další adresy pro
doručování, další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové
povinnosti (datum přiznání důchodu, stáří psa nebo datum vzniku poplatkové
povinnosti apod.), včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné
osvobození od poplatkové povinnosti.
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.
článek 5
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku v katastrálním území Ústí nad Orlicí, (včetně ulic Letohradská,
Lanšperská, Polní, Bož. Němcové), Hylváty (mimo ulice Sluneční stráň) a Kerhartice
nad Orlicí je stanovena za kalendářní rok v následující výši:
výše sazby
za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v
rodinném domě1)
za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v jiné
budově než v rodinném domě
za psa, jehož držitelem je důchodce2)

za prvního psa
600 Kč

za druhého a každého
dalšího psa téhož
držitele
1.500 Kč

1.000 Kč

1.500 Kč

200 Kč

300 Kč

2) Sazba poplatku v katastrálním území Knapovec, (včetně ulice Sluneční stráň),
Gerhartice, Černovír u Ústí nad Orlicí, Dolní Houžovec, Horní Houžovec
a Oldřichovice u Ústí nad Orlicí mimo ulic Letohradská, Lanšperská, Polní, Bož.
Němcové, je stanovena za kalendářní rok v následující výši:
výše sazby
za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v
rodinném domě1)
za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v jiné
budově než v rodinném domě
za psa, jehož držitelem je důchodce2)

za prvního psa
200 Kč

za druhého a každého
dalšího psa téhož
držitele
300 Kč

300 Kč

450 Kč

200 Kč

300 Kč
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článek 6
Splatnost poplatku
Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyzvání předem, a to:
a) nečiní-li za kalendářní rok více než 1.000,-- Kč nejpozději do 31. 5. běžného roku. Činí-li
poplatek více než 1.000,-- Kč za kalendářní rok, zaplatí držitel psa poplatek
v rovnoměrných pololetních splátkách, vždy k 31. 5. a 31.10 běžného roku. Držitel psa
může zaplatit poplatek v jedné splátce do 31. 5. běžného roku;
b) poplatková povinnost zaniká prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po
měsíci, v němž poplatník přestal být držitelem psa.
článek 7
Osvobození od poplatku a úlevy
1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná3) a osoba
s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán nárok na průkaz osoby se zdravotním
postižením označený symbolem „ZTP/P“ podle zvláštního právního předpisu4a), 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 předpis4b).
2) Od poplatku jsou dále osvobozeni následující držitelé psa:
a) Město Ústí nad Orlicí,
b) Policie České republiky,
c) Armáda České republiky,
d) držitelé psa starší 70 let, jde-li o prvního psa.
3) Od poplatku za druhého a každého dalšího psa jsou dále osvobozeni následující držitelé
psa držitelé certifikátu Mezinárodně chráněná chovatelská stanice.
4) Žádost o osvobození od poplatku dle předchozího odstavce (s výjimkou držitelů psa dle
odst. 2 písm. d) je držitel psa povinen předložit finančnímu odboru Městského úřadu Ústí
nad Orlicí do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Důvody osvobození je držitel
povinen prokázat. Osvobození od poplatku zanikne, zanikne-li důvod k osvobození.
5) U psa, jemuž byl implantován čip, se poskytuje ze sazby poplatku dle článku 5 této obecně
závazné vyhlášky úleva ve výši 50%.
článek 8
Evidenční známka a čipy
Finanční odbor Městského úřadu Ústí nad Orlicí vydá držiteli psa známku pro psa
s vyznačením města a evidenčního čísla psa. Čip implantuje psu veterinární lékař.
článek 9
Sankce
Nebude-li místní poplatek za psa zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho
nezaplacenou část až na trojnásobek. Toto navýšení je příslušenstvím poplatku.
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článek 10
Závěrečná ustanovení
1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let ode dne splatnosti.
2) Řízení ve věcech místního poplatku ze psů se provádí na základě zvláštního právního
předpisu5), pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, nestanoví jinak.
článek 11
Zrušovací ustanovení
Zrušují se Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 4/2010 o místním poplatku ze psů

a Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2011, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 4/2010 o místním poplatku ze psů.

článek 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Odkazy:
1) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
2) Za důchodce se pro účely této obecně závazné vyhlášky považuje poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu.
3) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
4a) § 34 odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4b) Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Petr Hájek v. r.
starosta města
Jiří Preclík v. r.
místostarosta

Ing. Michal Kokula v. r.
místostarosta

Matouš Pořický v. r.
místostarosta

Vyvěšeno dne: 15. 12. 2015

Sejmuto dne: 31. 1. 2016
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