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Město Příbram
Odbor : ekonomický
Název bodu jednání: Návrh obecně závazné vyhlášky ze psů

Pro jednání ZM
dne : 16.12.2019

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města Příbram

Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

v RM dne 11.11.2019, č. usn. 1086/2019

Text usnesení RM:
Rada doporučujeZM

schválit Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů.

Napsal: Alena Kolingerová

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje — neschvaluje
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.

Důvodová zpráva:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 15. října 2019 novelu zákona č.
565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vedenou pod sněmovním tiskem č. 286,
která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. Dne 23. října 2019 novelu podepsal prezident republiky a
následně dne 6. listopadu 2019 vyšla novela ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2019 Sb.

Novelou dochází k výrazným změnám zákona o místních poplatcích. Určité změny se v různé miře dotýkají
každého z místních poplatků. Uvedená skutečnost se pak promítá do nutnosti zrušeni či úprav stávajících
obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích ze strany obcí tak, aby s účinnosti od 1.ledna 2020
odpovída|y změněnému znění zákona o místních poplatcích.

Mezi nejdidežitějši změny patři úprava samotného zmocňovacího ustanovení k vydání obecně závazné
vyhlášky zavádějící místní poplatek, včetně stanovení jejích povinných a fakultativních náležitostI.
U místního poplatku ze psů dochází ke změně definice poplatníka a osob, na něž dopadá snížená sazba
poplatku.

Vzhledem k novelizaci zákona č. 166/1999 Sb., o veterinárni péči a o změně některých souvisejícich
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vstupuje v účinnost § 4 odst. 4 zákona, který
ukládá majitelům psů povinnost od 1. ledna 2020 opatřit psa čipem.

Ze zákona vyplývá, že poplatníkem je držitel psa a může se jednat jak o fyzickou osobu, která je v obci
přihlášená, nebo právnickou osobu se sídlem na území obce. Poplatek ze psů se pIati ze psů starších 3
měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociálni služby, osoba,
která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějÍcÍ výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozujÍcÍ útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost drženi a používáni psa
zvláštni právni předpis.

Zákon řeší osvobozeni a úlevy nad rámec výše uvedeného zákonného osvobozeni může obec na základě
§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích v obecně závazné vyhlášce upravit další osvobození či úlevy od
poplatku. Rozsah a konkrétni podoba dalšího osvobozeni či úlev je na uváženi obce s ohledem na místní
podmínky a její potřeby a zájmy. Příslušná úprava však nesmí působit diskriminačně, tj. nesmí
zvýhodňovat určitou skupinu poplatníků bez racionálního a legitimního důvodu.

Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psů za psa,
jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa
může sazba poplatku ze psů činit až o 50 % vÍce, než činí horní hranice poplatku podle věty první nebo



druhé, V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se pIati poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Dle současné Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů,
mimo jiné činí výše poplatku 900 KČ za kalendářní rok a jednoho psa. Pro poplatníka, kterým je osoba
starší 65 let činí poplatek 100 Kč za kalendářní rok a jednoho psa.
Vzhledem k tomu, že poplatek ze psů má i regulační funkci, je přípustné stanovit rozdIlnou sazbu například
v závislosti na podmínkách, ve kterých jsou psi drženi (např. rodinný domek, bytový dům). Podle místních
podmínek může obec stanovit rozdIInou sazbu poplatku také podle určité lokality.

Přňoha:
l) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
2) Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

2



Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. .. /2019

MĚSTO PŘÍBRAM
Obecně závazná vyhláška č. .../2019

ze dne ..............,
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne usnesením č. ......2019/ZM
usneslo vydat na základě § 14 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 zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
,,vyhláška").

ČI. 1
Úvodní ustanovení

(l) Město Příbram zavádí ve smyslu ustanovení § 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek ze psů (dále jen
,,poplatek").

(2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Příbram - Odbor ekonomický (dále jen ,,správce
poplatku"). V řízeni ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

ČI. 2
Poplatník a předmět poplatku

(l) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je
přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen ,,poplatník").

(2) Poplatek ze psů se pIati ze psů starších 3 měsíců.

ČI. 3
Ohlašovací povinnost

(l) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode
dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tři měsíců. Ve
lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho
ztrátu, darováni nebo prodej).

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

(3) V ohlášeni poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmenI nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,

místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v
poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činnosti, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. .. /2019

C) další údaje rozhodné pro stanoveni poplatku, zejména stáří a počet držených psů,
včetně skutečnosti zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobozeni od poplatku.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášeni, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přistup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední
desce.

ČI. 4

Sazba poplatku

(l) Sazba poplatku za kalendářní rok činí: za 1. psa za každého
ročně dalšího ročně

a) pro poplatníka, kterým je osoba starší
65 let 100,-- Kč 300,-- Kč

b) pro poplatníky přihlášené v rodinných
domcích v částech města Přibram-Brod,
Příbram-Bytíz, Přibram-jerusalem,
Příbram-jesenice, Přibram-KozičÍn,
Příbram-Lazec, Příbram-Orlov, Příbram-
-Zavržice, Přibram-Zežice, a na
samotách v ostatních částech města 200,-- KČ 500,-- KČ

C) pro poplatníky přihlášené v rodinných
domcích 500,-- KČ 900,-- KČ

d) pro poplatníky přihlášené v ostatních
domech 900,-- KČ 1.350,-- KČ

e) pro právnické osoby se sídlem na území
města Příbram 900,-- KČ 1.350,-- KČ

(2) Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku.

(3) Za rodinný domek se pro účely této vyhlášky považuji i domy se čtyřmi samostatnými byty.

ČI. 5
Splatnost mIstního poplatku a jeho placení

(l) Poplatek je splatný jednorázově bez vyměřeni nejpozději do 31. března každého roku.

(2) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle svého místa přihlášeni nebo sídla.

(3) Platba poplatku se provede dle ustanovení § 163 daňového řádu, odst. 3 zejména
následujIchni způsoby:

a) bezhotovostní platbou na účet města Příbram,
b) složenkou na účet města Příbram,
c) hotově v pokladnách Městského úřadu Příbram.

(4) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
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ČI. 6
Osvobození

(l) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujÍcÍho sociálni
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějÍcÍ výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozujÍcÍ útulek pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.'")

(2) Dále je od poplatku osvobozen držitel:
a) jehož pes má speciální záchranářský výcvik a pokud vlastni příslušné osvědčeni,
b) jehož pes je v majetku města (Městské policie Příbram) a má příslušné osvědčeni o

výcviku,
c) kterým je osaměle žijící důchodce ve věku 65 let a staršího, za předpokladu, že je

v nemovitosti hlášen sám. Osvobozeni se vztahuje pouze na prvního psa.
d) psa, kterého převzal z útulku zřízeného městem po dobu jednoho roku ode dne převzetí.

ČI. 7
Navýšeni poplatku

(l) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšeni je příslušenstvím poplatku s|edujÍcÍm jeho
osud.

ČI. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(l) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl
plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován
opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postaveni jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků vÍce, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.

ČI. 9
Závěrečná ustanovení

(l) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzuji podle
dosavadních právních předpisů.

(2) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Č.3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním
poplatku ze psů.

'") Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů
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(3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti
dnem 1. ledna 2020.

Mgr. jan Konvalinka v. r.
starosta

Ing. Martin Buršík, MBA v. r.
1. m Istostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: .............

Zpracoval: Odbor ekonomický

Zveřejněno na internetových stránkách města: ... ... ...... ...

Sejmuto dne: ............
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MĚSTO PŘÍBRAM
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

ze dne 13. prosince 2010,
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na
základě ustanoveni § 2 a § 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, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška").

ČI. 1
Základní ustanovení

(l) Město Příbram vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních pQp|atcjch, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek ze psů (dále jen
,,poplatek").

(2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Příbram - odbor ekonomický (dále jen ,,správce
poplatku"). V řIzení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

ČI. 2
Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

ČI. 3
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má na území města
Příbram trvalý pobyt nebo sídlo.

ČI. 4
Ohlašovací povinnost

(l) Poplatník je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne nabyti psa do držení, oznámit tuto
skutečnost správci poplatku. Po dovršení stáří psa tří měsíců je poplatník povinen podat
přiznáni k mistnimu poplatku ze psů a poplatek zaplatit podle ČI. 9 této vyhlášky.

(2) Povinnost oznámit nabyti psa do držení má i občan, který je od poplatku podle zákona
o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámeni
správci poplatku prokázat.
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(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku nebo na osvobozeni, do 15 dnů od jejího vzniku.

(4) Při plněni oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno, případně
jména, přÍjmeni nebo název právnické osoby, trvalé bydliště nebo sídlo, případně místo
pobytu nebo další adresu pro doručováni, rodné číslo nebo IČ.

(5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny
psy v domě chované.

ČI. 5

Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda poplatník
poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku
nosil, případně byl označen mikročipem. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o
psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit
nejpozději do 15 dnů.

ČI. 6

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) pro poplatníka, který je poživatelem invalid-
ního, starobního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu jako jediného zdroje příjmu,
anebo poživatelem sirotčího důchodu

b) pro poplatníky s trvalým bydlištěm v
rodinných domcích a místech, kde jsou
dány hygienické a praktické podmínky
pro drženi psů (uzavřený výběh) v čás-
tech města Přibram-Brod, Přibram-BytÍz,
Příbram-jerusalem, Přibram-jesenice,
Přibram-Kozičin, Přibram-Lazec, Příbram-
Orlov, Přibram-Zavržice, Příbram-Zežice
a na samotách v ostatních částech města

c) pro poplatníky s trvalým bydlištěm v
rodinných domcích a poplatníky bydlí-
cí v ostatních domech, kde jsou dány
hygienické a praktické podmínky pro
držení psů (uzavřený výběh) v ostatních
částech města

za 1. psa za každého
ročně dalšího ročně

100,-- Kč 300,-- Kč

200,-- Kč 500,-- Kč

500,-- Kč 900,-- Kč
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d) pro poplatníky v ostatních domech
e) právnické osoby

f) pro poplatníky vedené v bodě a) až e),
kteří jsou členy České asociace sportu
psích spřežení

g) pro poplatníky uvedené v bodě a) až f),
kteří mají psy umístěné v kotcích (spor-
tovní účely) s podmínkou členství v ky-
nologickém klubu

900,-- Kč 1.350,-- Kč
900,-- Kč 1.350,-- Kč

200,-- Kč 300,-- Kč

200,-- Kč 300,-- Kč

ČI. 7

Osvobození a úlevy

(l) Od poplatku je podle ustanoveni § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o mIstních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) osvobozen držitel psa, kterým je :

a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán
Ill. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,")

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
C) osoba provozujÍcÍ útulek zřízený obci pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právni předpis.'b)

(2) Od poplatku je osvobozen držitel psa :

a) uvedený v ČI. 6 pod písmeny a),f) a g) na dobu tří let, který si psy nechá identifikovat
mikročipem,

b) uvedený v ČI. 6 pod písm. b) u prvého psa na dobu tří let, pokud si psa nechá identifikovat
mikročipem,

C) kterého převzal z psího útulku zřízeného městem po dobu jednoho roku ode dne převzetí.

(3) Dále je od poplatku osvobozen držitel:
a) jehož pes má speciální záchranářský výcvik a pokud vlastni příslušné osvědčeni,
b) jehož pes je v majetku města (Městské policie Příbram) a má příslušné osvědčení o výcviku,
c) kterým je osaměle žijicí důchodce ve věku 65 let a staršího, za předpokladu, že je

v nemovitosti hlášen sám. Osvobozeni se vztahuje pouze na prvního psa.

(4) Úlevu z poplatku lze přiznat držiteli psa :

a) který je uveden v ČI. 6 pod písmeny c),d) a e) ve výši 300,-- Kč po dobu tři kalendářních let u
každého psa, kterého si nechá identifikovat mikročipem,
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b) který je uveden v ČI. 6 pod písm. b) ve výši 300,-- KČ po dobu tří kalendářních let u každého
dalšího psa, kterého si nechá identifikovat mikročipem.

(5) Držitel psa je povinen správci poplatku vždy do 31. března přIslušného kalendářního roku
prokázat, že důvod osvobození trvá.

ČI. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(l) Poplatek se platí bez vyměřeni od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková
povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12
stanovené sazby.

(2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darováni nebo prodej), poplatek
se platí i za započatý kalendářní měsíc. Tuto skutečnost musí poplatník nejpozději do 15 dnů
písemně nebo ústně do protokolu oznámit správci poplatku.

ČI. 9
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově bez vyměřeni nejpozději do 31. března každého roku. Vznikne-li
poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 15 dnů od splnění oznamovací
povinnosti.

ČI. 10
Navýšeni poplatku

(l) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek: toto zvýšení je příslušenstvhn poplatku.

ČI. 11
Zrušovací ustanoveni

Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška města Příbram č. 21/2003
ze dne 16. prosince 2003, o mÍstnÍm poplatku ze psů.
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ČI. 12
Učinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

MVDr. josef Řihák v. r.
starosta

MUDr. Ivan šedivý v. r.
1. místostarosta

") § 86 zákona č, 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečeni, ve znění pozdějších předpisů.
") Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne: 03.01.2011
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