Obecní úřad Dolní Kralovice, matriční úřad
nám. L. Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Dolní Kralovice, matriční úřad oznamuje, že podle § 4 odst. 1 a 3
zákona Lex Ukrajina II upouští od vybírání správních poplatků a bude na žádost
vracet správní poplatky vyměřené a vybrané podle položky 12 písm. a) a b)
přílohy sazebníku správních poplatků dle zákona o správních poplatcích
č. 634/2004 Sb.
Výňatek ze zákona Lex Ukrajina II (zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, který nabyl
účinnosti dne 28.5.2022):
§4
Opatření v oblasti správních poplatků
(1) Orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob,
pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy, které vyměřují nebo vybírají správní poplatky
podle zákona o správních poplatcích (dále jen „správní úřad“), se zmocňují k upuštění od vybrání
správního poplatku od fyzické osoby, která vstupuje nebo pobývá na území České republiky
v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace (dále jen
„dotčený poplatník“). Toto zmocnění se vztahuje na správní poplatek, u kterého vznikla poplatková
povinnost do 31. března 2023.
(2) Pokud správní úřad nevybral správní poplatek od dotčeného poplatníka v období ode dne
24. února 2022 do dne bezprostředně předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, hledí se
na to jako na upuštění od vybrání správního poplatku na základě zmocnění podle odstavce 1.
(3) Správní úřad se zmocňuje k vrácení správního poplatku dotčenému poplatníkovi vybraného v
období ode dne 24. února 2022 do dne bezprostředně předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto
zákona. V takovém případě správní úřad vrátí správní poplatek v plné výši na žádost dotčeného
poplatníka. Ustanovení § 7 odst. 3 a 5 zákona o správních poplatcích se použijí obdobně.
(4) Správní úřad zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup, že využívá
zmocnění podle odstavce 1 nebo 3, s uvedením správních poplatků, od jejichž vybrání upouští.

V Dolních Kralovicích dne 13.6.2022
Zdena Pešková
matrikářka

