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obec Bzovát
obecně závazná vyhláška obce Bzová č.01 l 20!9,
o místnímpoplatku ze psů

,

t^

Záštupitelstvo
obce Bzová se na svémzasedání
dne 10. 12.2019usnesením
č./.0, usneslo
vydatna zák|adě$ 14 zákona č.565l|990Sb., o místních
poplatcích,
ve zněnipozdějších
předpisů,a vsouladu s $ 10 písm.d) a $ 84 odst' 2 písm.h) zákonač, 12812000
Sb.,
o obcích(obecnízřizení),ve zněni pozdějšíchpředpisů'tuto obecn€ závaznou vyhlášku
(dálejen,,tatovyhláška..):

cl. 1
Úvodní ustanovení

( 1 ) obec Bzová (dále téžje,'obec..) touto vyhláškou zavádí místnípoplatek ze psů(dále
jen ,,poplatek"):

(2) Správcem poplatkuje obecníuřad (dálejen,,správce poplatku..).1

Čl.z
Poplatníka předmět poplatku
( 1 ) Poplatekze psůp|atídňitel psa.DrŽitelemje pro účelytohotopoplatkuosoba,kteráje
přihlášena
nebomá sídlona uzemiČeské
republiky(dálejen,,pop1atník..).2

(2) Poplatekze psůse platíze psůstarších
3 měsíců.3

Čt.s
povinnost
ohlašovací

( t ) Poplatníkje povinen ohlásit správci poplatkuvznik svépoplatkovépovinnostido 30

dnůode dne, kdy se pes stal starším
tří měsíců,
nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího
tří měsíců.Ve lhůtě30 dnůje povinen ohlásit takézánik svépoplatkovépovinnosti
(např.úhynpsa,jeho ztrátu'darováníneboprodej).

(2) Povinnostohlásit drženípsa
má i osoba,kteráje od poplatkuosvobozena.

'515

odst. 1zákona č.565/1990Sb., o místníchpop|atcích,
ve znění pozdějšíchpředpisů(dále jen ,,zákon
^ o místníchpop|atcích..)
]. $ 2 odst. 1 zákona o místníchpop|atcích
$ 2 odst. 2zákona o místníchpop|atcích

V ohlášenípoplatníkuvede*

(3)

a)

identiťrkátor, byl-li
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný
přidělen,místopobýunebosídlo,sídlopodnikatele,popřípadědalšíadresupro
jejímjménemoprávněny
právnická osoba uvede téžosoby, kteréjsou
doručování;
jednat v poplatkových věcech,

b)

c)

služeb, včetněposkýovatelů
číslavšech svých účtůu poskýovatelů platebních
s podnikatelskou činností,
těchto sluŽeb v zahraniěí, uŽívanýchv souvislosti
ěinnostípoplatníka,
v případě' žepředmět poplatku souvisí s podnikatelskou
stáří a početdrženýchpsů
dalšíúdajerozhodnépro stanovenípoplatku, zejména
úlevu nebo osvobození od
včetně skutečnosti zakláďajicích vznik nároku na
poplatku.

(4)
(5)
(6)

je poplatník povinen tuto změnu
Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení,
oznármitdo15 dnůode dne, kdy nastala.5
jeho změnu se nevztahuje na údaje
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo
desce.
zveřejněnépro týo účelysprávcem poplatku na úřední
povinnosti na sobotu' neděli
Připadne-li poslední den lhůty pro splnění ohlašovací
svoji povinnost splnit nejblíŽe
nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen
následujícípracovní den.

cL4
Sazba poplatku
(1)

Sazbapoplatku zaka|endáŤnírok činí:
a) zajednoho Psa

100,-Kč,
150,-Kč,
let

(2)
(3)

o 1+aodst.2 zákonao místních
poplatcích
5
u g 1+aodst.4 zákonao místních
poplatcích

věku

v poměrnévýši,

cr.5
Splatnost poplatku
(1)

kalendářníhoroku.
Poplatekje splatnýnejpozději do 30. 6' příslušného

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedenémv odstavci 1, je poplatek
splatny nejpozději do 15. dne měsíce,který následujepo měsíci,ve kterémpoplatková

' povinnost vznikla.
(3)

Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu' neděli nebo státem uznaný svátek, je
dnem, ve kterémje poplatník povinen svoji povinnost splnit, nqb|íže následující
pracovníden.

(4)

Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícíhopo měsíci, ve kterémzměna nastala, nově příslušné
obci.

Čt.o
Osvobození
(1)

od poplatku ze psůje osvobozen držitelpsa, kteým je osoba nevidomá, osoba, která
je povaŽována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zékonaupravujícího
sociální služby, osoba, která je drŽitelem průkazuZTP nebo ZTP|P, osoba provádějící
výcvik psů urěených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pto zviÍata
psa zvláštníprávnípředpis6.
nebo osoba, kteréstanovípovinnost drženíapoužívéní

(2) Udaj rozhodnýpro osvobozeníje poplatníkpovinenohlásit správci poplatkuve lhůtě
zak|ádaiicínárok na osvobozeníneboúlevu.
do 15 dnůod skutečnosti
(3)

V případě, Že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve
lhůtáchstanovených touto whláškou nebo zákonem' nárok na osvobození nebo úlevu
zan1ká.7

ug
2 odst. 2zákona o místníchpop|atcích
7
5 1+aodst. 6 zákona o místnichpop|atcích

cl.7
Navýšenípoplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zap|aceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným

,.seznamem.8
(2) Včas nezaplacenépoplatky nebo částtěchto poplatkůmůžesprávce poplatku zvýšitaž
poplatku sledujícímjeho osud'g
na trojnásobek;toto zvýšeníje příslušenstvím

cl.8
Odpovědn ost zazaplacení poplatku

l0

(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi,kteqýje ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
poplatková povinnost
a byl mu jmenován opatrovník spravujícíjeho jmění, pŤechžtzi
tohoto poplatníka na zákonnéhozástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovníkmá stejnéprocesnípostaveníjako poplatník.

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníkůvíce, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost spoleěněa nerozdílně.

Přechodné
(1)
(2)

" "":'J;".í

ustanovení

Poplatkové.povinnosti za pŤedchozíkalendářní roky se řídí dosavadními právními
předpisy.
Zrušuje se obecně závazná vyhláška ě. 212016 o místním poplatku ze psů ze dne
6.12.2016.

Čt.to
Účinnost
dnem1.1.2020.
(1) Tatovyhláškanabýváúčinnosti
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í Petr Vinš

místostarosta

8 't1odst.1 zákonao místních
5

Í ú-,*",^-*."-,ay
'

Msr. Václava Flaišmanová
starostka

. 11 odst.
3 zákonao místních
pop|atcich
5
'o 12
zákonao místních
pop|atcích
s
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