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Pořadové číslo: 21/4

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 18.11.2013

Předloha pro 21. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční 
dne 09.12.2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí Odboru ekonomiky
Mgr. PETR KAROLA, vedoucí Odboru vnitřní správy
Mgr. JANA HRUBÁ, vedoucí oddělení právního
Ing. MILENA LANŽHOTSKÁ, vedoucí oddělení místních příjmů

Název materiálu:

Obecně závazná vyhláška č…/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška
č. 5/2010, o místním poplatku ze psů

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. …./2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 80. schůzi dne 13.11.2013 a svým 
usnesením poř. č. 2895/80/3/2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
usnesení tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky předložil Radě města Přerova na její 80. schůzi, která se konala dne 
13.11.2013, materiál Obecně závazné vyhlášky č…/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku ze psů ve variantním znění:
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 Varianta I   - sazba poplatku za jednoho psa se zvyšuje  na 1,2 násobek tj. maximálně 
na 1 200 Kč, vyjma sazby u poživatelů invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným  zdrojem  
příjmů, anebo poživatelů sirotčího důchodu, kde je zákonem stanovena 
sazba poplatku ve výši 200 Kč za kalendářní rok,

 Varianta II -  sazba poplatku zůstane  zachována ve stávající výši jako dosud 
  (tj. maximálně 1 000  Kč za jednoho psa).

Důvodem pro zvýšení sazby poplatku dle Varianty II, které opětovně navrhoval 
Odbor ekonomiky, je jednak regulace psů na území města, tak rostoucí výdaje související 
s jejich výskytem. V loňském roce např. výdaje na sběr psích extrementů dosáhly 
1 210 tis. Kč,  výdaje na provoz útulku 1 550 tis. Kč. Jen tyto výdaje převýšily roční příjem 
poplatku ze psů (1 708 tis. Kč) o 62%.

Aby finanční zatížení nebylo pro poplatníky příliš vysoké, bylo navrženo zvýšení alespoň 
na 1,2 násobek stávající sazby, tzn. že maximální výše sazby by se zvýšila o 200 Kč, 
tj. na 1 200 Kč. Nárůst příjmů u poplatku byl očekáván cca 250 tis. Kč. Zvýšení by 
se  dotklo pouze lidí v produktivním věku, neboť držitelé psů, kteří mají nárok na důchod, 
mají dosud zákonem stanovenou sazbu ve výši 200 Kč (těchto poplatníků je evidováno 
v současné době 1 412, tj. 40% z jejich celkového počtu 3 511 poplatníků a tvoří 
nejpočetnější skupinu).

V souvislosti s navrhovaným zvýšením zjišťoval Odbor ekonomiky maximální výši sazby 
za jednoho psa v ostatních statutárních městech. Možnost uložení sazby v horní hranici 
vymezené zákonem (tj. 1 500 Kč) dosud využilo Brno, Ostrava, Jihlava, Karviná, Frýdek-
Místek, Chomutov a Jablonec nad Nisou. Hradec Králové a Pardubice mají sazbu ve výši 
1 200 Kč.

Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou 
vyhlášku dle VARIANTY II. 

Odbor vnitřní správy, oddělení právní

Odbor vnitřní správy, oddělení právní konstatuje, že návrh obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku ze psů je v souladu se zákonem. 

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov má místní poplatek ze psů v současné době zaveden 
Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, která byla vydána 
Zastupitelstvem města Přerova dne 13.12.2010, s účinností od 01.01.2011.

Poplatek ze psů patří mezi tradiční a nejrozšířenější místní poplatky, které jsou na území 
České republiky vybírány. Za jeho hlavní funkci je považována funkce regulační, neboť 
přítomnost psa v obci, a to hlavně ve větší obci, ovlivňuje veřejný pořádek a čistotu ulic. 
Finanční prostředky získané vybíráním tohoto poplatku se stávají příjmem místních rozpočtů, 
a to příjmem bez přímého určení.  
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Pes na rozdíl od ostatních zvířat je zatížen místním poplatkem z několika důvodů: jako první 
lze jistě uvést negativní ovlivňování veřejného pořádku, a to jak znečišťováním veřejného 
prostranství, tak rušením okolí např. hlukem. Dalším důvodem může být i obliba chovu psů 
a jejich potenciální nebezpečnost pro okolí z pohledu možného poškození zdraví při napadení 
člověka, a nelze ani opomenout finanční náklady, které sebou přináší povinnost obce postarat 
se o tato opuštěná zvířata. 

Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o místních poplatcích“),  je stanovena povinnost  poplatek platit ze psa staršího tří 
měsíců. Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý 
pobyt nebo sídlo na území České republiky. Držitelem psa může být i jiná osoba než jeho 
vlastník. Jedná se o osobu, která o psa pečuje stejně, jako by jej vlastnila. Navíc je 
prokazatelná skutečnost, že se pes u této osoby nachází. 

Sazba poplatku ze psů dle zákona o místních poplatcích od  roku 2004 může činit 
až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa, přičemž u druhého a dalšího psa téhož držitele 
má obec nárok zvýšit poplatek až o 50%. Jestli-že  držitelem psa je poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným  zdrojem  příjmů, 
anebo poživatel sirotčího důchodu, je zákonem stanovena sazba poplatku ve výši 200 Kč 
za kalendářní rok.  

Z důvodu regulační funkce poplatku ze psů je přípustné stanovit rozdílnou sazbu, 
např. v závislostech na podmínkách, ve kterých jsou psi drženi (konkrétně rodinný dům, 
bytový dům) a dle lokality.  Na území města Přerova je sazba diferenciována dle lokality 
trvalého pobytu držitele psa a způsobu bydlení (rozlišuje se bydlení v bytovém domě 
a rodinném domě). Od roku 2002 činí na území města Přerova maximální výše sazby 
poplatku  za jednoho psa 1 000 Kč (od r. 1991 do r. 2001 byla stanovena ve výši 800 Kč) 
a týká se poplatníků žijících v bytovém domě, kteří mají sídlo na území města Přerova, 
případně  mají adresu trvalého pobytu na úřední adrese MMPr,  tj. Bratrská ul. 34. 
U poplatníků žijících v rodinných domě Přerov I – Město a Přerov II – Předmostí činí 
400 Kč, v ostatních místních částech tj. Přerov III – Lověšice až Přerov XIII – Penčice  
300 Kč. U druhého a každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50%. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 30.9.2013

Příjmy 1 314 1 342 1 404 1 390 1 473 1 628 1 744 1 708 1 614
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Přehled příjmů poplatku ze psů (v tis. Kč) 

V Obecně závazné vyhlášce č…/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů jsou navrženy tyto změny:

1) Z důvodu sloučení agendy místního poplatku ze psů a agendy evidence označených 
psů a jejich chovatelů  v systému GINIS DDP, který Odbor ekonomiky používá 
při výkonu správy obou agend, v jednu evidenci, je nutno změnit tiskopis  ohlášení 
k místnímu poplatku ze psů, který je uveden  v příloze č. 1 Obecně závazné vyhlášky 
č. 5/2010, o místním poplatku ze psů. Vzhledem k tomu, že dle vyjádření oddělení 
dozoru a kontroly Ministerstva vnitra tiskopis ohlášení již nemá být součástí obecně 
závazné vyhlášky, což dokazují i vzory obecně závazných vyhlášek k místním 
poplatkům na portálu Ministerstva  vnitra,  je v  předkládaném návrhu obecně závazné 
vyhlášky z čl. 4 odst. 5 text týkající se dané problematiky vypuštěn a přílohy č. 1 a 2 
se ruší.  

2) Na základě podnětu poplatníka, který žije v bytovém domě  v Přerově IV -
Kozlovicích  a požádal o snížení sazby pro držitele psů, kteří žijí v bytovém domě 
v místních částech města,  dochází ke sjednocení sazby v místní části Přerov III-
Lověšice až Přerov XIII-Penčice  tzn. bez rozdílu, zda pes je chován v bytovém domě,
či rodinném domě (čl. 5 navrhované obecně závazné vyhlášky). Odbor ekonomiky 
eviduje v místních částech Přerov III-Lověšice až Přerov XIII-Penčice  pouze 5 
poplatníků, kteří žijí v bytovém domě (celkem chovají 6 psů)  a platí tak více jak 
trojnásobně vyšší částku, než ti, kteří chovají psa v rodinném domě, což je v těchto 
lokalitách naprostá většina osob. Navrhovaná změna vzhledem k nepatrnému počtu 
poplatníků, kterých se bude týkat, nebude mít zásadní vliv na příjem v rozpočtu města. 

3) Z důvodu změny terminologie u označení držitelů psů, kterým byl přiznán III. 
nebo II. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu nyní 
na držitele  průkazu ZTP/P nebo ZTP podle zvláštního právního předpisu,  dochází 
k aktualizaci textu v čl. 7 odst. 1 a odst. 2 písm. a).     
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4)  V návaznosti na  novelu zákona o místních poplatcích, kdy se rozšířil v ustanovení 
§ 11 odst. 1 způsob vyměření poplatku  o  hromadný  předpisný seznam,  dochází 
ke změně  čl. 8  odst. 1. Dále v odst. 2 se nově stanovuje  konkrétní výše  sankce   
pokud nedojde k zaplacení poplatku   včas nebo ve správné výši,  a  to ve výši  50%   
sazby poplatku (na základě nálezu Ústavního soudu  sp.  Zn. Pl.ÚS 9/10 ze dne 
29.06.2010,  kdy  soud  se  přiklonil  k  interpretaci, podle    níž kvantifikace sankčního 
navýšení patří mezi „podrobnosti  vybírání  poplatku“, které má  § 14 odst. 2  
citovaného  zákona o místních poplatcích na mysli. Obec tak v rámci výkonu své 
samostatné působnosti má pravomoc stanovit výši navýšení v případě nesplnění 
poplatkové povinnosti).

Návrh Obecně závazné vyhlášky č…/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů byl zaslán Ministerstvu vnitra ČR, 
Odboru dozoru a kontroly  k posouzení zákonnosti. Dle právního rozboru ze dne 14.11.2013, 
který byl doručen Odboru ekonomiky dne 19.11.2013 pod čj. MMPr/143416/2013/OE, je 
předmětný návrh v souladu se zákonem.

Přílohy:

 Příloha č. 1 - Obecně závazná vyhláška č… /2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů  

 Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů 


