Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky, schválilo 13. 4. 2005 podle ustanovení § 14
zákona ČNR 565/1990, o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanoveními § 10 písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou

V Y H L Á Š K U č. 2/2005
o místních poplatcích
Oddíl I.
Základní ustanovení
Čl. 1
1) Obec Kamenec u Poličky vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek ze vstupného
2) Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad v Kamenci u Poličky
Oddíl II.
Poplatky ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území
obce trvalý pobyt nebo sídlo.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 30 dnů nabytí psa do držení. Po
dovršení stáří psa tří měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek
zaplatit podle Čl. 8.
2) Povinnost ohlásit nabytí psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o
místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí správci
poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na
výši poplatku nebo na osvobození do 30 dnů od jejího vzniku.
4) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit
všechny psy v domě chované.
Čl. 5
Výše poplatku
Poplatek za psa činí ročně:
a) za prvního psa 100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa je také poplatek 100,- Kč
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Osvobozen
Od poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná1) a osoba
s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle
zvláštního právního předpisu,1a) 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 předpis.1b)
Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost
vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené
sazby.
2) zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku nejdéle
do 15 dnů oznámit.
Čl. 8
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 30. dubna každého roku.
Oddíl III.
Poplatek ze vstupného
Čl. 9
Předmět poplatku
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. .
Poplatníkem je fyzické nebo právnická osoba, která akci pořádá.
Čl. 10
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen do 15 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání
a vstupenky označit cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke
kontrole (případně k orazítkování apod.).
2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby,
bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou osobu nebo právnickou osobu,
která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k
poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.
Čl. 11
Sazby poplatku
Sazby poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro všechny akce 10 %.
Čl. 12
Osvobození
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na
charitativní nebo veřejně prospěšné účely.
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Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce.
Oddíl IV.
Ustanovení společní a závěrečná
Čl. 14
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek.
2) Pokud poplatník nesplní svou ohlašující povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu
správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a
zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 15
1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou
vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně
uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 16
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti v
jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.
Čl.17
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místních
poplatcích.
Čl. 18
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. května 2005

......................................
starosta
místostarosta
1

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

) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
) § 86 zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
1b
) Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
1a

Vyvěšeno dne:14. 4. 2005
Sejmuto dne: 2. 5. 2005
Vyhláška zaslána na KÚ Pardubického kraje dne: 27. 4. 2005

