
Město Třebíč                                                                                        
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010 
 

o místním poplatku ze psů 
 

 
 
Zastupitelstvo města Třebíče na svém zasedání dne 23. 9. 2010 rozhodlo vydat na základě         
§ 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“): 
 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
1. Město Třebíč vybírá místní poplatek ze psů (dále jen „ poplatek“).  
 
2. Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Třebíč (dále jen „správce poplatku“). 
 
 

Článek 2 
Předmět poplatku 

 
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců1). 
 

 
Článek 3 

Poplatník 
 
Poplatek platí držitel psa1) (dále jen „držitel“). Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, 
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Třebíče (dále jen „město“) včetně jeho 
místních částí (dále jen „poplatník“). Držitelem se pro účel této vyhlášky rozumí každá osoba, 
která se psem nakládá jako s vlastním2).  
 
 

Článek 4 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost 

 
a) Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 
1. Poplatková povinnost vzniká ode dne, kdy fyzická nebo právnická osoba nabude do 

svého držení psa staršího tří měsíců nebo okamžikem, kdy pes, jehož má fyzická 
nebo právnická osoba v držení, dosáhne věku tří měsíců. 

2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení držení psa. 
 

b) Ohlašovací povinnost 
 

1. Poplatník je povinen splnit svou ohlašovací povinnost podáním písemného ohlášení           
u správce poplatku, a to do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Ohlášení 
se podává na tiskopise vydaném správcem poplatku. Stejným způsobem a ve stejné 
lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.  
 



Přiznání je povinna podat rovněž osoba osvobozená od poplatku s tím, že v ohlášení 
uplatní nárok na osvobození a prokáže ho v příloze. 
 
Poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého a sirotčího důchodu je 
povinen tuto skutečnost prokázat v příloze přiznání a současně sdělit, zda je jeho 
důchod jediným zdrojem příjmu a zda je osamělým důchodcem.  

 
V ohlášení poplatník uvede:   

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný      
identifikátor3), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, 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, způsob 
úhrady poplatku,   

c) identifikační znaky psa jako je rasa, pohlaví, stáří a barva psa,  
d) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.  

 
2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 
  
 

Článek 5 
Sazby poplatku 

 
1. Sazba poplatku činí za kalendářní rok: 

a) v bytových domech, v sídlech právnických osob4) a podnikajících fyzických osob5), vše 
na území města kromě místních částí města uvedených v bodu c) tohoto odstavce 
 
za prvého psa 800,-- Kč 
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.200,-- Kč 
 

b) v rodinných domech na území města kromě jeho místních částí uvedených v bodu c)  
za prvého psa 500,-- Kč 
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 750,-- Kč 
 

c) v místních částech města:  
    Budíkovice, Račerovice, Pocoucov, Ptáčov, Řípov, Slavice, Sokolí 

 
za prvého psa 100,-- Kč 
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,-- Kč 
 

2. Sazba poplatku, jehož držitel nežije osaměle a je poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel 
sirotčího důchodu, činí vždy, s výjimkou dle odst. 1 písm. c) tohoto článku za kalendářní rok: 

 
     za prvého psa 200,-- Kč 
     za druhého a každého dalšího psa 300,-- Kč 
 
pokud taková osoba žije osaměle (náklady na domácnost si hradí sama), činí sazba 
poplatku za kalendářní rok: 
    za prvého psa 100,-- Kč 
    za druhého a každého dalšího psa 150,-- Kč  
 



 
3. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která 
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.  

 

Článek 6 

Identifikace psa 

 
Správce poplatku vydá při podání ohlášení (viz. čl. 4 této vyhlášky ) držiteli známku pro psa 
s vyznačením názvu města a evidenčního čísla psa. Vydá ji i držiteli, který je dle této 
vyhlášky od poplatku osvobozen. Známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby se jednalo o 
psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů 
správci poplatku, který vydá známku novou.  
 
 

Článek 7 
Splatnost poplatku  

 
Držitel psa je povinen zaplatit roční poplatek při vzniku poplatkové povinnosti při podání 
ohlášení (viz čl. 4 této vyhlášky) ihned bez vyměření.  
V následujících letech je roční poplatek splatný předem bez vyměření, a to nejpozději do 31. 
března příslušného kalendářního roku. 
Poplatek lze uhradit hotově v pokladně správce poplatku nebo převodem na jeho účet. 

 
 

Článek 8 
Osvobození od poplatku 

 
1.   Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je: 

a) osoba nevidomá, 
b) osoba bezmocná,           
c) osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných 

výhod podle zvláštního právního předpisu (průkaz ZTP/P)6),       
d) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v bodech a), b), 

c) tohoto odstavce, 
e) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, 
f) osoba, která převezme psa z útulku, zřízeného na území města, a nejedná se                     

o původního držitele psa, 
g) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7) 

(především lovecký pes, služební pes městské policie a policie ČR),  
h) osoba, jejíž pes má zkoušky záchranářské způsobilosti pro hledání osob (záchranný 

pes),   
i) osoba, která má v držení speciálně cvičeného psa asistenčního nebo 

canisterapeutického.  
 

2.   Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození. 
 
 

Článek 9 
Společná ustanovení 

 
1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 

poplatku poplatek platebním výměrem. 
       



2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Penále, úroky 
a pokuty, upravené daňovým řádem8), s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují. 

 
3. Poplatek nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení poplatku, která činí 3 roky. Lhůta 

pro stanovení poplatku je upravena daňovým řádem9). 
  
4. Nedoplatky nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně, která činí 6 let. 

Lhůta pro placení poplatku je upravena daňovým řádem10). 
 
5. O řízení ve věcech poplatků platí daňový řád8), pokud zákon o místních           

poplatcích11) nestanoví jinak. 
 
 

Článek 10 
Zrušovací ustanovení 

 
Ruší se obecně závazná vyhláška města Třebíče č. 6/2003, o místním poplatku ze psů, 
přijatá zastupitelstvem města Třebíče dne 30. 10. 2003 a obecně závazná vyhláška č. 
4/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Třebíče č. 6/2003, o místním 
poplatku ze psů, přijatá zastupitelstvem města Třebíče dne 14.07.2005.   
 
 

Článek 11 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011. 
 
 
 
 
 
    Miloš Mašek Ing. Ivo Uher 
    místostarosta                                                                                        starosta 
 
 

 

1)   
§ 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

2)   
§ 129 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

3)   
§ 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů  

4)   
§ 18 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

5)   
§ 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů  

6)   § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 

7)   například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
8)   zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „daňový řád“) 
9)   § 148 daňového řádu 
10)  § 160 daňového řádu 
11)  zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 
 
 


