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                          Příloha č. 1                                                                                                                                                                

 

 

 

    S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   P Ř E R O V 

 

Obecně závazná vyhláška č. …/2018, 

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, 

o místním poplatku ze psů, 

ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 
 

Zastupitelstvo města Přerova se na svém zasedání dne 10. 12. 2018 usnesením                                  

č. ……………. usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

 

Čl. 1 

 

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

vyhlášky č. 8/2013 se mění a doplňuje takto:  

 

1) V čl. 2 odst. 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní: 

„(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která 

má trvalý pobyt nebo sídlo na území města (dále jen „poplatník“).
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2) Čl. 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:  

         „Čl. 4 

Ohlašovací povinnost  

 „(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 

30 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své 

poplatkové povinnosti.  

  (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 

         (3)   V ohlášení držitel psa uvede:  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný 

identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, 

popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které 

jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 
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 § 2 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon                

o místních poplatcích“) 
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b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů 

těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, 

v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c) číslo mikročipu nebo tetování, kterým je pes označen,  

d) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří 

a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na  

osvobození od poplatku.  

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu  

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
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3) V čl. 7 se za odst. 2 vkládají odst. 3 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 7a ve znění: 

„(3)  Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a odst. 2 písm. a) až e) tohoto článku je 

držitel psa povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná 

skutečnost  a ve výjimečných případech, zejména týkajících se osvobození držitele 

psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním 

postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu 

uvedená  v  odst. 1  tohoto  článku  nebo držitelem průkazu ZTP dle odst. 2 písm. a) 

tohoto článku,  nejpozději do konce příslušného kalendářního roku. 

 (4)  Povinnost dle odst. 3 tohoto článku se nevztahuje na držitele psa, kterému vznikl 

nárok na osvobození dle odst. 1 a odst. 2 písm. a) až e) tohoto článku a k žádné 

změně, která by měla vliv na změnu tohoto nároku v kalendářním roce 2019                  

a v letech následujících, dosud nedošlo.    

 (5)  V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve 

lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.
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Čl. 2 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019. 

 

 

 

 

………………………………….   ……………………………….. 

         Ing. Petr Měřínský                           Ing. Hana Mazochová 

              primátor              náměstkyně primátora 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 
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