
Důvodová zpráva: 

Jedním ze čtyř místních poplatků zavedených na území statutárního města Přerova je v souladu                     

se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů místní poplatek           

ze psů. V současné době je účinná Obecně závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů,        

ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 (dále jen „OZV č. 10/2019“). Do orgánů města je 

předkládána další její novela, týkající se, stejně jako u Obecně závazné vyhlášky č. 7/2019, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů (dále jen „OZV č. 7/2019“,  

 

• zrušení osvobození od poplatku pro poplatníky, kteří   mají  místo  trvalého  pobytu                      

v  sídle ohlašovny Magistrátu   města   Přerova,  Bratrská  709/34, Přerov I – Město,                

750 02  Přerov  2,  přičemž na území města se nezdržují a není znám jejich skutečný pobyt, 

které je uvedeno v čl. 6 odst. 2 písm. e)  předmětné vyhlášky. 

 

Nárok na osvobození, což představuje úplné vyjmutí z poplatkové povinnosti, a poskytnutí úlevy,                   

tj. částečné vyjmutí z poplatkové povinnosti, je zcela v kompetenci dané obce. V OZV č. 10/2019 je 

stanoveno šest různých důvodů pro možnost přiznání nároku na osvobození, z nichž jeden je určen výše 

uvedeným zákonem, poskytnutí úlevy je možné ze tří důvodů, viz čl. 6 dané vyhlášky. K 30.09.2020 

bylo od poplatku osvobozeno 226 poplatníků (nejvíce z důvodu zákonného osvobození, a to držení 

průkazu ZTP a ZTP/P – 175 poplatníků), úlevy se týkaly 269 poplatníků (poživatelů invalidního, 

starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu a dosud                 

se nestali staršími 65 let anebo jsou poživateli sirotčího důchodu).  

 

Důvodem navrhovaného zrušení osvobození u občanů s místem trvalého pobytu v sídle ohlašovny, kteří 

se na území města Přerova stále zdržují a neplní si poplatkovou povinnost, je obtížnost zjišťování              

a prokazování jejich skutečného výskytu za účelem zpoplatnění. Nelze vyloučit, že někteří mohou být 

hlášeni na úřední adrese ze spekulativních důvodů. Trvalý pobyt na ohlašovně je poměrně častým jevem 

u osob, které žijí v podnájmu a nájemce jim v dané nemovitosti neumožní zřízení trvalého pobytu.  

 

V současné době je u daného poplatku z celkového počtu 81 poplatníků s trvalým pobytem na této 

adrese osvobozeno 11 poplatníků (14 %), kterých by se navrhovaná změna dotkla. Jedná se o malé 

množství osob, přičemž u některých z nich lze očekávat nemajetnost, tzn. že výši celkového příjmu 

ovlivní nevýrazně. V dané souvislosti je potřeba zmínit, že řádné plnění poplatkových povinností je 

jednou z podmínek pro případné přidělení obecního bytu. 

 

Návrh na zrušení osvobození je od 01.01.2021, stejně jako v současně předkládaném návrhu pro 

orgány města týkající se OZV č. 7/2019, a to z důvodu jednotného přístupu k této kategorii 

poplatníků u obou místních poplatků, u nichž je toto osvobození zavedeno.  

 

 

Přílohy:  

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

č. 10/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 

• Příloha č. 2 – Úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 10/2019, o místním poplatku ze psů 

 

 

 

 

 


