OBEC OLEŠNICE

Zastu pitelstvo obce Olešn ice

Obecně závazná vyhláška obce Olešnice é,112019,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Olešnice se na svém zasedání dne II.12.2019 usnesením
č. 8 bod ... usneslo vydat nazál<Ladě § 14 ziákonaě.56511990 Sb., o místrťchpoplatcích,ve
znéru pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o místníchpoplatcích"), av souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona é. 12812000 Sb., o obcích (obecní zíízení),ve znění

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen,,tato vyhláška"):

čt. t
úvodníustanovení

(1)
(2)

Obec Olešnice touto vyhláškou zavádi místnípoplatek ze psů (dále jen,,poplatek").
Správcem poplatku je obecní uřad Olešnice.1

čtz
Poplatnft a předmět poplatku

(1)
(2)

Poplatek ze psů platí ďňtel psa. Držitelem je pro účelytohoto poplatku osoba, která je
přihlášená nebo má sídlo na i.*:emí Českérepubliky (dále jen,poplatník").2
Poplatek ze psů se platí ze psů starších3 měsíců.3

čr. r
Ohlašovací povinnost

(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15
dnů ode dne, kdy se pes stal staršímtří měsíců,nebo ode dne, kdy nabyl psa staršíhoťí
měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také záník své poplatkové povinnosti (např. úhyn
psa,

(2)
(3)
a)

jeho ztrátll, darování nebo prodej).
Povinnost ohlásit držent psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena

V ohlášení poplatník uvedea
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobýu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro doručovtíní;

§ 15 odst. 1zákona o místníchpoplatcích
§ 2 odst. 1 zákonao místníchpoplatcích
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§ 2 odst. 2zákonao místníchpoplatcích
a
§ 14a odst. 2 zákona o místníchpoplatcích
1

2

právnická osoba uvede téžosoby, kteréjsoujejímjménemoprávněnyjednat v poplatkových
věcech,

b)

číslavšech svých účtůu poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelŮ
těchto služeb v zahraŇóí, uživaných v souvislosti s podnikatelskou činnosti, v připadě, Že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka,

c)

datšíúdaje roáodné pro stanovení poplatku, zejména staří a počet drŽených PsŮ,
včetrrě skutečnostíza&áďajících vznik naroku na úlevu nebo osvobozeni od poplatku.

(4)

Dojde-li ke změně údajůuvedených

v

ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu

oznámitdo 15 dnů ode dne, kdy nastala.s

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na Údaj, kter"ý muŽe
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do níchŽ má
zíizen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajůzveíejru správce poplatku na své Úřední
desce.6

čt.l
Sazba poplatku

a)
b)

Sazba poplatku za kalendáíní rok činí
za jednoho

psa

:

držitele

za druhého a každéhodalšího psa téhož

,..""""""100,- Kč,
....150,- Kč,

čt. s
Splatnost poplatku

(1)

Poplatek

je

splatný jednorázověo

a to

nejpozději do 31. března PřísluŠného

kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je PoPlatek
splatqý nejpozději do 15. dne měsíce, kteqý následuje po měsíci, ve kíerémpoplatková
povinnost vznil<7a l a\temativně nejpozději do konce příslušnéhokalendrářního roku.

čt. o
Osvobození a úlevy

(1)

od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kteqým je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závisJou na pomoci jiné ffzické osoby podle zákona upravujícího sociální
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTPIP, osoba provádějící v}cvik PsŮ
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro mííaá nebo osoba, které
stanoví povinnost ďrženi apoužívánípsa zvláštniprávni předpis7.
§ 14a odst, 4 zákona o místníchpoplatcích
5 1+a odst. 5 zákona o místníchpoplatcích
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č1.1
Navýšenípoplatku

(1)

NebudouJi poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním qýměrem nebo hromadným předpisným seznamem.8

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo ěást těchto poplatků můžesprávce poplatku zvyšit až
na trojnásobek; toto zv}šení je příslušenstvímpoplatku sledujícím jeho osud.g

Odpovědn ost

(1)

čt. t
za zaplacení poplatkul0

VznikneJi nedoplatek na poplatku poplatníkovi, ktery je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprármosti nebo ktery je ke dni splatrrosti omezen ve svéprármosti
a byl mu jmenován opatrovník spravujícíjeho jmění, přechéní, poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zékowÉho'zástupce nebo tohoto opatrovníka; zálkonrtý zástupce nebo
opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)

V případě podle odstavce

1

vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo

opatrorlníkovi poplatníka.

(3)

Je-li zrikonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.

čt. q
přechodné a zrušovací ustanovení

(1)

Poplatkové povinnosti za předchozí kahendářni roky se řídídosavadními právními
předpisy.

(2)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. Il20l1 o místnímpoplatku ze
14.I2.2011.

čt. to
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem Lr,2020.

§ 11 odst. 1zákona o místníchpoplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místníchpoplatcích
l0 12 zákona o místníchpoplatcích
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