OBEC Lazníky
Zastu pitelstvo

o

bce Lazníky

Obecně závazná vyhláška č.212019,
o místnímpoplatku ze psŮ
Zasttrpitelstvo obce Lazniky se na svénr zasedání dne 21. listopadu 2019 usnesením

základě § l4 odst. 2 zákona č. 56511990 Sb., o rnístr"ríclr
poplatcích. ve znění pozdějších předpisů (dále jerr ,,zákona o místníchpoplatcích"), a
v souladu s § 10 písnr. d) a § 84 odst. 2 písm, h) zákona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějšíchpředpisťr. tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen,,tato
č.Ba/1 012019 usneslo vydat na

l,yhláška"):

čt. t
úvodníustanovení

)
(2)
(

1

Obec Lazníky touto vyhláškou zavádi místnípoplatek ze psů (dále j en ,,poplatek").
Správce poplatktr.je Obecní úřad Lazníky.l

CL.2

Poplatník a předmět poplatku

(,l)
(2)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účelytohoto poplatku osoba, která je
přihiášená nebo má sídio na územíČeskérepubliky (dále jen ,,poplatník"). 2
Poplatek

z-e psťr se

platí ze psů starších 3 rTrěsíců.3

CI.3
Ohlašovací povinnost

(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15
drrů ode dnc, kdy se pes stal staršír-ntří měsíců. nebo ode dne, kdy nabyl psa staršíhotří
nlěsícťr, Ve llrůtě 15 dnťt je poviner' ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti,

(2)

Povinnost ohlásit drženípsa má i osoba, která je od poplatku osvobozena-

(3)

V olriášení poplatník uvedea

§ 15 odst. 1 zákona o místnich poplatcích
§ 2 odst. 1 zákonao místnich poplatcích
3 2
§ odst. 2zákona o místníchpoplatcich
a
§ 14a odst. 2 zákona o mistních poplatcich
1

2

identifikátor, byl_li
jtnéno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný
podnikání, popřípadě dalšíadresy pro
pi.idělelr, místo pobytu nebo sídlo. místo
které jsou jejím jménem oPrávněnY
dorr.rčování; právnická osoba uvede téžosoby.

jednat v poplatkovýclr věcech,

b)
c)

včetně poskytovatelů

služeb,
číslavšeclr svých účtťrr.r poskytovatelů platebních
s podnikatelskou ČinnostÍ,
těchto slr_ržeb v zahranič í, užívanýchv souvislosti
vpřípadě.Žepředmětpoplatkr-rsouvisíspodnikatelskoučinnostípoplatníka,
apočet clržených psů,
rozhodné pro Stanoverrí poplatku. zejnTéna stáří

clalšíuclaje
na osvobození od poplatku,
věetně skutečností zakládaiícíchvznik nároku
je držitel psa povinen tuto změnu
Dojde_li ke zrněně údajůuvedených v olrlášení,
ozrránrit do 15 dnů ode dne, kdy nastala,5
údaj, který může
povinnost ol-rlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na
zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž
správce poplatkr.r automatizovanýrrr způsobem
údajůzveřejní správce PoPlatku na své
mázíizenautonratizovarrý přístup. okruh těclrto

(4)

(5)

ťrřední desoe.

6

čt. +
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalerrdářní rok činí:

(1)

a)
b)

zajedr-rolro psa
za

clrr-rl-rélro a

Kč,
" 150,- Kč,
100,_

držitele

každého dalšíliopsa téhož

čt. s
Splatnost poplatku
(1)
(2)

5
u

Poplatekjesplatnýnejpozdějido31.8,přísluŠnéhokalendářníhoroku.
je poplatek
splatrrosti uvedeném v odstavci 1,
Vzr-rikrre_li poplatková povinr'ost po datu
následuje po měsíci" ve kterém poplatková
splatný rrejpozději do 15. dne nrěsíce. který
příslušnéhokalendářního roku,
povitrttost vzrrikla. nejpozději však do konce

4 zákona o mistnich poplatcich
5 zákona o mistnich poplatcich
odst,
§ l+a

§l4a odst.

Cl.6
osvohození
(1)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterym je osoba nevidomá, osoba která je
považována za závíslou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícísociální
služby, osoba, která je clržitelem průkazu ZTP nebo ZTP1P, osoba provádějící výcvik
psŮ určených k doprovodu těchto osob, osoba provozujícíútulek pro zvířata nebo
osoba. která stanoví povinnost držer-ríapoužívánípsa zvláštní právní předpis.7

(2)
(3)

Údaj rozlrodný po osvobození clle odst, 1 tohoto člárrku je poplatník povinen ohlásit ve
lhůtě do 30 dnťr od skutečrrosti zakládající nárok na osvobození.
V Případě, že poplatník rresplní povirrnost olilásit údaj rozhodný pro osvobození ve
lhťrtáclr stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká,8

Cl,7
Navýšenípoplatku
(1)

Nebudor,r-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku

poplatek platebnínr výnrěrem nebo hromadrrým předpisným seznamem.9
(2)

Včas trezaplacené poplatky rlebo část těchto poplatků můžesprávce poplatku zvýšiíaž
na trojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstvímpoplatku sledu.jícímjeho osud.l0

CI.8
Odpovědnost za zaplacení poplatkul

l

(l)

Vznil<ne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi. který je ke dni splatnosti nezletilý a
nerrabyl plné svéprávnosti nebo ktery je ke dni splatrrosti omezen ve svéprávnosti a byl
mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonnóho zástupce nebo tohoto opatrovníka, zžtkonný zástupce nebo
opatrovrrík má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)

V případě podle odstavce
opatrovníkovi poplatníka.

(3)

1

vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo

Je-li zákonných zásttrpců nebo opatrovníků více. jsou povinni plnit
povintrost společně a nerozdílně,

7
B

9

§ 2 odst. 2zákona o místních poplatchích
§ 14a odst. 6 zákona o mistních poplatcích

§11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
" § 12 zákona o místníchpoplatchich
10

poplatkovor"r

čt. g
přechodné
(1)

PopIatkové povinnosti

a

zrušovací ustanovení

za předchozí kalendářni roky se řídídos,avadními právními

předpisy.
(2)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška ě. 3l20l0, o mistním poplatku ze psů, ze dne
1.12,20l0

Cl. l0
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti1.1.2020.

e
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Mgr. Jan Blažek
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desee dne:21.11.2019
Sejnruto z úřední desky dne: 31,12,?019

Hedvika Dočkalová

