
Důvodová zpráva 

 

Místní poplatek ze psů je jedním ze čtyř místních poplatků zavedených na území statutárního města 

Přerova (dále jen „město“) v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Právním předpisem města, kterým  

je daný poplatek v současné době stanoven, je Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním 

poplatku ze psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013.  

 

Ohlašovací povinnost je jednou z povinnosti nepeněžité povahy poplatníka. Ten je povinen údaje 

sdělit v rozsahu a ve lhůtě stanovené zákonem o místních poplatcích nebo obecně závaznou 

vyhláškou. Dle předchozí právní úpravy nebyla ale stanovena speciálně lhůta pro ohlašovací 

povinnost u osvobození a její nedodržení nemělo za následek zánik nároku.  

 

Novelou zákona o místních poplatcích je stanoveno, že v případě, kdy poplatník nesplní 

povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené 

obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy konkrétní skutečnost nastala, 

nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.   

 

Do orgánů města je předkládána s účinností od 1. 1. 2019 novela vyhlášky, ve které je tato 

změna zohledněna (čl. 7 odst. 3 až 5 vyhlášky) a je navržena i delší lhůta u ohlášení vzniku  

a zániku poplatkové povinnosti (čl. 4 odst. 1 vyhlášky). Dále také dochází k upřesnění 

terminologie v čl. 2 odst. 1 vyhlášky.  
 

 

1) Na základě výše uvedených skutečností se navrhuje v čl. 7 vyhlášky doplnění o odst. 3 týkající     

se lhůty ohlášení pro osvobození  v délce 30 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost 

zakládající nárok na osvobození,  vyjma nároku na osvobození  u poplatníků, kteří mají trvalý 

pobyt v sídle ohlašovny Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, 750 11, přičemž na území města 

se nezdržují a  není znám jejich skutečný pobyt  /čl. 7 odst. 2 písm. f) vyhlášky/, neboť tuto 

skutečnost  si správce poplatku zjišťuje sám z informačních systémů. 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 čl. 7 odst. 1 vyhlášky, nebo držitelem průkazu ZTP  

dle čl. 7 odst. 2 písm. a) vyhlášky, je navrženo, že tato lhůta může být nejpozději do konce 

příslušného kalendářního roku. Je tak využito oprávnění obce stanovit pro určité typy 

osvobození odchylné lhůty pro ohlášení rozhodných údajů. Navrženým opatřením se poplatníkům 

umožní, aby v delším časovém horizontu měli možnost splnit požadavky nezbytné pro přiznání 

nároku na osvobození a neztratili jej. V souvislosti s tímto opatřením uvádíme, že nárok  

na osvobození, využilo k 30.06.2018 celkem 247 poplatníků, z toho 186 se zdravotním postižením 

(54 držitelů průkazu ZTP/P, 132 držitelů průkazu ZTP), 7 poplatníků, jejichž pes má složenou 

zkoušku záchranářské způsobilosti, 4 poplatníci, jejichž pes má složenou canisterapeutickou 

zkoušku, 27 poplatníků, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 

(myslivci), 7 poplatníků, kteří si převzali psa z útulku a Městská policie. Dále z moci úřední bylo 

osvobozeno 15 poplatníků s místem trvalého pobytu na ohlašovně Magistrátu města Přerova, 

přičemž na území města se nezdržují a není znám jejich skutečný pobyt. 

2) Dále je navrženo, že u již přiznaného nároku na osvobození není povinnost držitele psa znovu 

ohlašovat údaje toto potvrzující v případě, že nedošlo k žádné změně, která by měla vliv na 

změnu tohoto nároku v kalendářním roce 2019 a v letech následujících (čl. 7 odst. 4 

vyhlášky). Tímto opatřením se sníží administrativní zátěž jak pro ně samotné, tak pro správce 

poplatku, neboť je nadbytečné vyžadovat opakované splnění ohlašovací povinnosti na každý 

kalendářní rok.  Opodstatněnost takového postupu lze odůvodnit mj. odkazem na základní zásady 

správy daní dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména zásadu 

hospodárnosti, zásadu spolupráce či zásadu přiměřenosti, která ukládá správci daně volit jenom 

takové prostředky, které osoby zúčastněné na správě daní co nejméně zatěžují, ale zároveň ještě 



umožňují dosáhnout cíle správy daní, tedy správného zjištění a stanovení daní. 

3) Navrhovaná úprava v čl. 7 vyhlášky týkající se vložení nového odst. 5 souvisí s legislativní 

úpravou zákona o místních poplatcích (sankce za nesplnění ohlašovací povinnosti u osvobození 

§14a odst. 4) a je požadována metodikou Ministerstva vnitra ČR. Sankcí se rozumí, že v případě 

nesplnění ohlašovací povinnosti ve stanoveném termínu nárok na osvobození v daném roce zaniká 

a poplatník je povinen poplatek hradit. 

4) V souvislosti s výše uvedenými změnami je dále navrženo prodloužení lhůty na 30 dnů 

i u vzniku a zániku ohlašovací povinnosti (čl. 4 odst. 1 vyhlášky), neboť stávající 15 denní 

lhůta je často nedostačující (např. doba dovolených), přičemž  čl. 4 vyhlášky je upraven v souladu 
se současnou metodikou Ministerstva vnitra ČR.  

5) Na základě  metodiky Ministerstva vnitra ČR dochází v čl. 2 odst. 1 vyhlášky k upřesnění pojmu 

držitel psa, kterým se rozumí poplatník.  

 

 

 

Přílohy:  

 Příloha č. 1 ˗ 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 

 

 Příloha č. 2 ˗  Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů – úplné znění 

 

 
 


