
Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov má v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), zaveden místní poplatek ze psů Obecně 

závaznou vyhláškou č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky             

č. 8/2013 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2018. Nová právní úprava zákona o místních poplatcích, 

která vstupuje v účinnost od 01.01.2020, se významně dotýká daného poplatku. Vzhledem k množství  

legislativních změn je navržena nová vyhláška odpovídající metodice Ministerstva vnitra ČR.  Hlavní 

změny oproti stávající vyhlášce jsou následující: 

 

1) V návaznosti na užívanou daňově právní terminologii se zavádí pojem správce poplatku jako 

označení orgánu, který provádí správu poplatku (čl. 1 odst. 2 vyhlášky). 

 

2) Rozšiřuje se okruh osob, které budou nově podléhat poplatkové povinnosti, a to o cizince, 

kteří jsou na území statutárního města Přerova hlášeni (čl. 2 odst. 1 vyhlášky).  

 

3) Lhůta pro ohlášení změny pro poplatníka se ze stávajících 15 dní prodlužuje na 30 dní                 

(dosud byla zákonem stanovena pouze 15 dní), přičemž tak dochází ke sjednocení všech 

časových lhůt pro poplatníka (čl. 3 odst. 4 vyhlášky).  

 

4) Nové ustanovení v čl. 3 odst. 5 vyhlášky řeší situace, kdy správce poplatku disponuje 

určitými údaji potřebnými pro správu poplatku dle automatizovaných rejstříků, např. ID 

datové schránky, změna adresy trvalého pobytu poplatníka. 

 

5) Sazba ve výši 200 Kč se nově týká pouze osob starších 65 let /čl. 4 písm. d) vyhlášky/.  

 

6) S ohledem na změnu právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení se upravuje 

terminologicky ustanovení týkající se označení bezmocných osob a od poplatku se nově 

osvobozují i držitelé průkazu ZTP. Vzhledem k tomu, že toto osvobození je ve stávající 

vyhlášce již stanoveno, dochází v návrhu nové vyhlášky pouze k formální úpravě textu.                  

V čl. 6 odst. 1 vyhlášky se dále rozšiřuje osvobození od poplatku na provozovatele všech 

útulků pro ztracené a opuštěné psy bez ohledu na to, kdo tyto útulky zřídil (dosud je                

ve vyhlášce stanoveno osvobození pro osobu provozující útulek zřízený obcí). 

 

7) Snížená maximální sazba poplatku ve výši 200 Kč již nebude jako dosud vázána na pobírání 

důchodu (představující jediný zdroj příjmu), ale na dosažení věku 65 let (stanoveno 

s ohledem na horní hranici důchodového věku). Tato legislativní změna bude mít dopad na  

ty poživatele důchodů, kteří tento věk nedosáhli, což se týká zejména seniorů (na území 

statutárního města Přerova je v současné době z celkového počtu 1 356 poplatníků 

pobírajících důchod 178 osob mladších 65 let, včetně 9 poplatníků pobírajících sirotčí 

důchod, který je omezen věkovým limitem 26 let). Pro ty poplatníky, kteří již pobírají 

důchod a tuto novou zákonnou hranici nesplňují, jsou proto navrženy úlevy v takové 

výši, aby i nadále platili sníženou sazbu poplatku, a to 200 Kč za jednoho psa,                   

u druhého a dalšího psa 300 Kč (čl. 6 odst. 3 až 5 vyhlášky). V této souvislosti je třeba 

zmínit i vyjádření zákonodárce k této úpravě zákona o místních poplatcích v důvodové 

zprávě, viz citace: „Nelze vyloučit, že navrhovaná právní úprava může mít dopad na určitý 

počet uživatelů důchodů, nicméně nárok na úlevu může obec těmto osobám zachovat v rámci 

samostatné působnosti úpravou sazby ve své  obecně závazné vyhlášce. Současně i v tomto 

případě platí, že obec může v obecně závazné vyhlášce zavést další úlevy (či osvobození), 

pokud zastupitelstvo obce dospěje k závěru, že se má snížení sazby vztahovat i na další 

osoby.“  

 

 



8) Oproti stávajícímu stavu již není možné ve vyhlášce upravit, jakým způsobem se zvýší 

nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků, jako tomu bylo dosud. Nově je tato 

kompetence svěřena výlučně správci poplatku v rámci jeho rozhodnutí. Text týkající se 

navýšení poplatku je tak v čl. 7 odst. 2 vyhlášky nahrazen informativním převzetím zákonné 

úpravy stanovené v § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích, vztahující se k danému 

poplatku, tj.: 

„Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.“  

 

Poplatek ze psů patří mezi tradiční a nejrozšířenější místní poplatek, který je na území                      

České republiky vybírán. Za jeho hlavní funkci je považována funkce regulační, neboť přítomnost psa 

v obci, a to hlavně ve větší obci, ovlivňuje veřejný pořádek a čistotu veřejného prostranství. Nelze ani 

opomenout finanční náklady, které s sebou přináší povinnost obce postarat se o tato opuštěná zvířata. 

Finanční prostředky získané vybíráním tohoto poplatku se stávají příjmem místních rozpočtů, a to 

příjmem bez přímého určení.   

 

Vývoj příjmů (v tis. Kč) 

 
Rok  2013 2014 2015 2016 2017 2018 30.09.2019 

Příjem 1 641 1 562 1 542 1 489 1 456 1 450 1 439 

 

 

Vývoj výdajů souvisejících s držením psů na území statutárního města Přerova (v tis. Kč) 

 
Rok  2016 2017 2018 30.09.2019 

Útulek 1 665 1 668 1 697 1 301 

Strojní sběr psích exkrementů 

z veřejných prostranství  

 

1 354 

 

1 506 

 

1 588 

 

1 016 

Nákup čipů pro zatoulané psy 20 20 20 20 

CELKEM 3 039 3 194 3 305 2 337 

 

Poplatníkem je držitel psa. Od 01.01.2020 dle novely zákona o místních poplatcích je jím fyzická 

osoba přihlášená v obci nebo právnická osoba se sídlem na území dané obce. Poplatek se platí ze psů 

starších 3 měsíců. Pro výši místního poplatku ze psů je zákonem určena horní hranice. Sazba 

poplatku může činit až 1 500 Kč (od r. 2004 nedošlo ke změně). Zvláštní sazba, maximálně 200 Kč 

za psa a kalendářní rok, je stanovena pro psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let (do 31.12.2019 je 

tato snížená sazba určena pro poplatníka, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského 

nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího 

důchodu). U druhého a každého dalšího psa téhož držitele může sazba poplatku ze psů činit až o 50% 

více, než činí výše uvedené hranice sazeb za jednoho psa, tzn. částku 2 250 Kč za psa a kalendářní 

rok, u zvláštní sazby částku 300 Kč za psa a kalendářní rok.  Vzhledem k tomu,  že poplatek ze psů 

má i regulační funkci, je přípustné stanovit rozdílnou sazbu například v závislosti na podmínkách, ve 

kterých jsou psi drženi (např. rodinný dům, bytový dům). Podle místních podmínek může obec 

stanovit rozdílnou sazbu poplatku také podle určité lokality.  

 

Na území statutárního města Přerova je výše sazby diferenciována a odvíjí se od lokality, 

trvalého pobytu a sídla poplatníka, vyjma výše uvedené pevně stanovené sazby ve výši 200 Kč 
(k 30. 9. 2019 evidována u 1 356 osob, tj. 45 % z celkového počtu 3 235 poplatníků). Od roku 2002 

činí maximální výše sazby poplatku za jednoho psa 1 000 Kč, za druhého a dalšího psa                  

se zvyšuje o 50 %. Poplatek ve výši 1 000 Kč je povinna zaplatit fyzická osoba, která má trvalý 

pobyt v bytovém domě v Přerově I-Městě a v Přerově II-Předmostí,  nebo  na adrese ohlašovny 

Magistrátu města Přerova,  Bratrská 709/34, Přerov I-Město a rovněž právnická osoba, která  má sídlo 

na území města. Pro fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v rodinném domě v Přerově I-Městě               

a v Přerově II-Předmostí, činí sazba 400 Kč, v ostatních místních částech, tj. Přerov III-Lověšice        



až Přerov XIII-Penčice, 300 Kč bez rozdílu, kde je pes chován, viz tabulka:  

 

 

 
Diferenciace sazby Výše sazby Počet  

poplatníků 

Příjem k 30.9.2019 

se zohledněním                                        

trvání poplatkové 

povinnosti  

 

Bytový dům Přerov I a II, 

ohlašovna, práv. osoba –  

1 pes 

 

 

1 000 

 

 

900 

 

 

846 000 

Bytový dům Přerov I a II, 

ohlašovna, práv. osoba –  

 2 psi 

 

 

1 000 + 1 500 

 

 

23 

 

 

54 050 

Rodinný dům, Přerov I a II 

–   1 pes 

 

400 

 

228 

 

85 728 

Rodinný dům, Přerov I a II 

–  2 psi 

 

400 + 600 

 

17 

 

15 980 

Přerov III až XIII 

 –  1 pes 

 

300 

 

471 

 

132 822 

Přerov III až XIII 

 –  2 psi  

 

300 + 450 

 

31 

 

21 855 

Poživatel důchodu  

– 1 pes 

 

200 

 

1 258 

 

236 504 

Poživatel důchodu  

– 2 psi 

 

200 + 300 

 

98 

 

46 060 

CELKEM   1 438 999 

 

Pro úplnost informací uvádíme, že do Rady města Přerova byla předložena i varianta, která                  

se s ohledem na rostoucí výdaje související s držením psů na území města týkala navýšení sazeb           

o 50% u všech kategorií, vyjma zákonné sazby ve výši 200 Kč, což by přineslo do rozpočtu města 

vyšší příjem cca o 600 tis. Kč.    

 

Právní rozbor vyhlášky  

Návrh vyhlášky byl zaslán Ministerstvu vnitra ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.                

Dne 27.11.2019 zaslalo MV ČR právní rozbor, dle kterého je nutné provést ve vyhlášce některé 

legislativně-technické úpravy. Do textu vyhlášky před projednáním Radou města Přerova byly 

požadované úpravy zapracovány.   

 

Přílohy:  

 Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška č…./2019, o místním poplatku ze psů  

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

 
 

 

 

 


