
Důvodová zpráva: 

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

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

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a zákonem č. 128/2000 Sb.,             

o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2020 je na území města účinná Obecně závazná 

vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů (dále jen „OZV č. 10/2019“), která byla vydána 

Zastupitelstvem města Přerova dne 09.12.2019 s ohledem na poslední novelu zákona o místních 

poplatcích týkající se četných legislativních změn. Jednou z nich je u daného poplatku změna 

nároku na sníženou sazbu ve výši 200 Kč dle § 2 odst. 3 citovaného zákona, která se nyní 

vztahuje na osoby starší 65 let (dříve se jednalo o poživatele invalidního, starobního vdovského 

nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího 

důchodu). Aby byla zachována nižší sazba pro poživatele důchodu mladších 65 let i nadále, byly 

Zastupitelstvem města Přerova schváleny úlevy v takové výši, aby sazba poplatku byla shodná 

před i po dosažení věku 65 let, viz čl. 6 odst. 3 až 5 OZV č. 10/2019:  

„(3) Úleva ve výši 800 Kč za jednoho psa, u druhého a každého dalšího psa ve výši 1 200 Kč                

se poskytuje každému držiteli psa dle čl. 4 písm. a), který je poživatelem invalidního, starobního, 

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a dosud nedosáhl 

65 let věku, anebo je poživatelem sirotčího důchodu.  

 

(4)  Úleva ve výši 200 Kč za jednoho psa, u druhého a každého dalšího psa ve výši 300 Kč                    

se poskytuje každému držiteli psa dle čl. 4 písm. b), který je poživatelem invalidního, starobního, 

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a dosud nedosáhl 

65 let věku, anebo je poživatelem sirotčího důchodu.  

 

(5)  Úleva ve výši 100 Kč za jednoho psa, u druhého a každého dalšího psa ve výši 150 Kč                   

se poskytuje každému držiteli psa dle čl. 4 písm. c), který je poživatelem invalidního, starobního, 

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a dosud nedosáhl 

65 let věku, anebo je poživatelem sirotčího důchodu.“.  

 
Po přijetí dané vyhlášky byl zveřejněn výklad Ministerstva financí (dále jen „MF“) ohledně 

nároku na sníženou sazbu dle § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích, dle kterého pokud 

poplatník v průběhu poplatkového období, kterým je kalendářní rok, dovrší 65 let, zaplatí 

místní poplatek ve výši snížené sazby až v následujícím poplatkovém období, viz citace jeho 

zdůvodnění: „Důvodem je skutečnost, že sazba poplatku ze psů je pevně stanovena na celý kalendářní 

rok. Možnost zaplatit poplatek v poměrné výši je možné pouze v případě trvání poplatkové povinnosti 

po dobu kratší než jeden kalendářní rok (viz ust. § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích) a při 

změně místa přihlášení fyzické osoby nebo změně sídla právnické osoby (viz ust. § 2 odst. 4 zákona                 

o místních poplatcích).“.  

 

S ohledem na výše uvedené bylo proto požádáno Ministerstvo vnitra, Odbor veřejné správy, dozoru            

a kontroly (dále jen „MV“), kterému přísluší výkon dozoru nad právními akty obcí vydanými 

v samostatné působnosti a jenž v právním rozboru OZV č. 10/2019 ze dne 24.02.2020 neshledal 

rozpor se zákonem, o stanovisko k dané problematice a doporučení dalšího postupu při aplikaci této 

vyhlášky.                           

 

MV ve svém vyjádření ze dne 06.03.2020: 

 

 nezpochybnilo závěr MF ohledně výkladu § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích,                      

tj. určení, odkdy se uplatní snížená sazba poplatku ze psů, jehož držitelem je osoba starší            

65 let, 

 sdělilo, že při posouzení zákonnosti poskytnutých úlev dle čl. 6 odst. 3 až 5 OZV č. 10/2019, 



které jsou poskytovány poživatelům důchodu mladším 65 let, se úleva od poplatku na ně 

vztahuje po celý kalendářní rok, bez ohledu na to, zda v průběhu roku dovršily 65 let, nebo 

se staly osobami staršími 65 let. Pokud tedy držitel psa staršího tří měsíců na počátku 

kalendářního roku splňuje podmínky pro poskytnutí úlevy ve smyslu čl. 6 odst. 3 až 5 OZV               

č. 10/2019 a následně v průběhu kalendářního roku dovrší 65 let nebo se stane starším 65 let, bude 

platit poplatek ve výši snížené o poskytnutou úlevu,  

 jako problematickou při stanovení nároku na úlevu od poplatku ovšem uvedlo skutečnost,           

že úleva je podle gramatického výkladu dané vyhlášky poskytována poživatelům důchodu, 

kteří nedosáhli věku 65 let, ale nikoliv i poživatelům důchodu, kteří dovršili 65 let (např. 

v tento den jim bude darován pes starší tří měsíců a vznikne jim poplatková povinnost, přičemž na 

základě výše uvedeného budou muset platit plnou výši poplatku a až v roce následujícím sníženou 

sazbu), a to přestože byl úmysl města zachovat kontinuitu ve výši poplatkové povinnosti pro 

poplatníky s úlevou  a poplatníky se sníženou sazbou poplatku, tj. osoby starší 65 let, 

 pro předejití možných interpretačních a aplikačních problémů doporučilo úpravu čl. 6 odst. 3              

až 5 v tomto znění: 

 

„Úleva ve výši….za jednoho psa, u druhého a každého dalšího psa ve výši…., se poskytuje na celý 

kalendářní rok každému držiteli psa dle čl…, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského 

nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, a dosud se nestal starším 65 let, 

anebo je poživatelem sirotčího důchodu“.  

 

Do orgánů města je proto předkládána novela OZV č. 10/2019, která obsahuje doporučené úpravy 

MV, viz níže: 

 

„V čl. 6 odst. 3 až 5 zní: 

3)  Úleva ve výši 800 Kč za jednoho psa, u druhého a každého dalšího psa ve výši 1 200 Kč                   

se poskytuje na celý kalendářní rok každému držiteli psa dle čl. 4 písm. a), který je poživatelem 

invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem 

příjmů a dosud se nestal starším 65 let, anebo je poživatelem sirotčího důchodu.  

 

(4) Úleva ve výši 200 Kč za jednoho psa, u druhého a každého dalšího psa ve výši 300 Kč                

se poskytuje na celý kalendářní rok každému držiteli psa dle čl. 4 písm. b), který je poživatelem 

invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem 

příjmů a dosud se nestal starším 65 let, anebo je poživatelem sirotčího důchodu.  

 

(5)  Úleva ve výši 100 Kč za jednoho psa, u druhého a každého dalšího psa ve výši 150 Kč               

se poskytuje na celý kalendářní rok každému držiteli psa dle čl. 4 písm. c), který je poživatelem 

invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem 

příjmů a dosud se nestal starším 65 let, anebo je poživatelem sirotčího důchodu.“.  

 

 
 

 

Přílohy:  

 Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška č…./2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 

č. 10/2019, o místním poplatku ze psů 

 Příloha č. 2 – Obecně závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů 

 

 

 


