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OBEC LUKA

obecně závazná vyh|áška č,. 2l2o1o,
o místním poplatku.ze psů

Zastupite|stvo obce Luka se na svém zasedání dne 1 .12.2o1o usnesením č,..{/. usneslovydat na zák|adé $ í4 odst. 2 zákona č. 56511990 sb., o místních pop|atcích, ve zněnípozdějších předpisů avsouladu s$ 10 písm. d) a s 84odst.2 písm. njzátóna č. 128Í2aoasb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděJších předpisů, tuio obecně závaznouvyh|ášku (dá|e jen ,,vyhláška"):

Čl. t
Úvodní ustanovení

(í) obec Luka touto vyh|áškou zavádí místní poplatek ze pSů (dá|e jen ,,pop|atek..).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen 

"správce pop|atku").1

ěl. z
Pop|atník a předmět poplatku

(1) Pop|atek ze psů p|atí drŽite| psa. DrŽite|em je fpická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Luka2

(2) Pop|atek ze psů se p|atí ze psů starších 3 měsíců.3

čl. g
Vznik a zánik pop|atkové povinnosti

(1) Pop|atková povinnost rzniká držite|i psa vden, kdy pes dovrši| stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy naby| psa staršího tří měsíců.

(2) V případě drŽení psa po dobu kratší neŽ jeden rok se p|atí poplatek v poměmé v,ýši,
Kerá odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého
pobytu nebo síd|a platí drŽite| psa pop|atek od počátku ka|endářního měsíce
nás|edujícího po měsíci, ve kterém změna nasta|a, nově příslušné obci.a

(3) Pop|atková povinnost zaniká dnem, kdy přesta|a být Ťyzická nebo právnická osoba
držite|em psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), pňčemŽ se
poplatek p|atí lza započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nasta|a.

' s ++ odst. 3 zákona č. 565/í990 Sb.' o místrÍďr pptatcích, ve zrrění pozdějšíďr předpisů {dále jen 
"zá'kono místních pop|atcích")
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ct.4
ohlašovacÍ povinnost

(1) DrŽite| psa je povinen oh|ásit správci pop|atku vznik své poplatkové povinnosli do
15 dnů ode dne, kdy pes dovrši| stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyI psa staršího tří
měsíců' Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své pop|atkové povinnosti.
Povinnost oh|ásit dÉení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena'
V oh|ášenídrŽite| psa uvedes
a) jméno, popřípadě jména' a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný

identifikátor, by|-|i pfidě|en, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou ieiím
jménem oprávněny jednat v pop|atkovýoh věcech,

b) čís|a všech svých účtů u poskytovatelů platebnÍch s|uŽeb, včetně poskytovatelů
těchto s|uŽeb v zahraničí, uŽívaných v souvis|osti s podnikate|skou činností,
v případě, že předmět pop|atku souvisí s podnikate|skou činností pop|atníka,

c) da|ší údaje rozhodné pro stanovení výše pop|atkové povinnosti, zejména stáří
a počet dÉených psů, včetně skuteěností zak|ádajících vznik nároku na ú|evu
nebo osvobození od poplatku.

Dojde.|i ke změně údajů uvedených v oh|áŠení, je dÉite| psa povinen tuto změnu
oznámit do i5 dnů ode dne, kdy nastaia.6

čt' s
Sazba poplatku

Sazba poplatku za ka|endářní rok činí:
a) za prvního psa sCI,- Kč,
b) za druhého psa téhoŽ držite|e ......''.'...100,- Kč,
c) zakaŽdého dalšího psa téhoŽ držitete .150,. Kč.

čl. s
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný
a) nečiní-li více než 400,- Kč ročně, nejpozději do 31' března příslušného

ka|endářního roku,
b) činí-|i více neŽ 400,. Kč ročně je splatný ve dvou stejných eplátkách, nejpozději

v termínech do 3.t. března a do 30. září příslušného ka|endářního roku,
c) popIatek uvedený v písm. b) tohoto ustanovení |ze zap|atit i jednorázově do

31. března příslušného ka]endářního roku.
(2) Vznikne-|i poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek

sp|atný nejpozdějido 15. dne měsíce, ktery nás|eduje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.

'$ 14a odst. 1 zákona o místních pop|atcích
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ěl. t
osvobození

od poplatku ze psů je osvobozen držite| psa, kteým je osoba nevidomá, bezmocná apsoba
s těŽkým zdravotním postiŽením, které by| přiznán l||. stupeň mimořádných výhod podle
zv|áštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útu|ek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěrÉ psy nebo osoba,
které stanoví povinnost drženía pouŽívání psa zv|áštní právní předpis7'

čl. a
Navýšení popIatku

(1) Nebudou-|i pop|atky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poptatek platebním výměrem.8

(2) Včas nezap|acené nebo neodvedené pop|atky nebo část těchto pop|atkŮ může obecní
úřad zyýšit ď na troinásobe( toto zvýšení je přístušenstvím pop|atku.g

čl. g
ZrušovacÍ uŠtánovéní

Zrušuje se obecně závazná vyh|áŠka č;. 1l2oo4 o místním pop|atku ze psů ze dne
28. července 2004.

nabývá

čl. to
Učinnost

účinnostidnem 1. ledna 2011.

Lenka Markvartová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: + ,l i| 4c
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Sejmuto z Úřednídesky dne: 8A"4A , 4o
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" $ 11 odst. 3 zákona o místnich pop|atcích


