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Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2017, o místních poplatcích,
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou
č. 5/2010 a 2/2012, o místních poplatcích

ANOTACE:
Úprava stávající vyhlášky 5/2010 a 2/2012, o místních poplatcích – zrušení osvobození od
placení poplatku ze psů pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny (Žižkova 227/1)
Odst. 2 bod e)

NÁVRH USNESENÍ:
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou
vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 5/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010 a 2/2012, o místních poplatcích.
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Příloha č. 1 – Návrh OZV č. 5/2017 změna OZV č. 5/2010 a 2/2012
Popis
Poplatkové povinnosti budou podléhat i držitelé psů, kteří mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny
(Žižkova 227/1) – zrušení osvobození od placení poplatku uvedené v Části II., Poplatek ze psů,
článek 7 odst. 1., písm. g) vyhlášky:
Článek 7
Osvobození a úlevy od poplatku
1. Poplatek ze psů se neplatí, je-li držitelem osoba:
a) nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu 2) ,
b) provádějící výcvik psů, určených k doprovodu osob výše uvedených,
c) provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) chovající psa pro potřeby Policie ČR, Městské policie a Svazu záchranné brigády kynologů
ČR,
e) která protokolárně převzala psa z útulku pro psy, a to po dobu jednoho roku ode dne
převzetí psa,
f) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis 3),
g) fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny.
Do Části II., Poplatek ze psů, článek 6 Sazba poplatku se vkládá sazba poplatku pro výše uvedené
držitele psů:
Poplatek za psa činí ročně:

za prvního drženého psa

v domech s jedním až dvěma byty ve
Žďáře nad Sázavou
v domech s více než dvěma byty ve
Žďáře nad Sázavou
v domech s jedním až dvěma byty
v místních částech
v domech s více než dvěma byty
v místních částech
poživatel
invalidního,
starobního,
vdovského, vdoveckého je-li jediným
zdrojem příjmů; a sirotčího důchodu
v sídle podnikání

300,00 Kč

za druhého a každého
dalšího drženého psa
900,00 Kč

900,00 Kč

2.000,00 Kč

100,00 Kč

300,00 Kč

200,00 Kč

500,00 Kč

200,00 Kč

300,00 Kč

900,00 Kč

2.000,00 Kč

v
nemovitostech
označených
evidenčním číslem
v sídle ohlašovny (Žižkova 227/1)

100,00 Kč

300,00 Kč

600,00 Kč

1.400,00 Kč

Geneze případu
Osvobození pro držitele psů s trvalým pobytem v sídle ohlašovny bylo zavedeno vyhláškou
(č. 1/2007/OF) od 01. 12. 2007. Tehdy se jednalo o 7 držitelů psů z celkem 321 osob s trvalým
pobytem na ohlašovně.
V současné době je na ohlašovně vedeno 898 osob, z toho 47 držitelů psů (celkem drženo 74
psů).
2)
3)

§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Návrh řešení
Navrhujeme zpoplatnit i držitele psů s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, sazbu poplatku
navrhujeme ve výši 600,00 Kč za prvního psa, za každého dalšího 1.400,00 Kč.
Poplatek za psa činí ročně:

za prvního drženého psa

v domech s jedním až dvěma byty ve
Žďáře nad Sázavou
v domech s více než dvěma byty ve Žďáře
nad Sázavou
v sídle ohlašovny (Žižkova 227/1)

300,00- Kč

za druhého a každého
dalšího drženého psa
900,00 Kč

900,00 Kč

2.000,00 Kč

600,00 Kč

1.400,00 Kč

Navrhovaná sazba pro držitele psa s trvalým pobytem v sídle ohlašovny je vypočítána průměrem
viz výše sazba pro rodinný a bytový dům.
Předpokládané navýšení příjmů:
Pořadí psa
počet psů
1. pes
47
2. a další pes
27
Možnost navýšení příjmů o

roční sazba
600 Kč
1 400 Kč

celkem
28 200 Kč
37 800 Kč
66 000 Kč

Předpokládáme, že část psů zaevidovaných na ohlašovně, již není fakticky držena a dojde k jejich
odhlášení. Důvodem je, že poplatník si neuvědomí povinnost odhlásit psa, když nehradí poplatek.
Je možné, že někteří poplatníci nebudou schopni s ohledem na svoji sociální situaci poplatek
uhradit. Z tohoto důvodu pak budeme nuceni určitou část poplatků odepsat pro nedobytnost (po
vyčerpání všech zákonných možností v souvislosti s vymáháním těchto nedoplatků dle daňového
řádu).
Zpoplatněním držitelů psů, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně, dojde i k odstranění nerovnosti
mezi poplatníky. Osvobození pro držitele psů s trvalým pobytem na ohlašovně zvýhodňuje tyto
držitele psů oproti ostatním.
Návrh vyhlášky byl projednán s odborem dozoru MV ČR. Zaslaný návrh nebyl shledán
v rozporu se zákonem.
Návrh usnesení
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou
vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 5/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010 a 2/2012, o místních poplatcích
Doporučení předkladatele
OF doporučuje RM postoupit ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou
č. 5/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č.
5/2010 a 2/2012, o místních poplatcích s účinností od 01. 01. 2018.
Stanovisko Ministerstva vnitra ČR
zaslaný návrh vyhlášky upravuje sazbu poplatku, která je rozlišena na psy, kteří jsou drženi
v domech s jedním, dvěma či více byty, a to ještě s rozdílem, zda se jedná o psy přímo ve městě
nebo v místních částech, či o psy v sídlech podnikání, v nemovitostech označených evidenčním
číslem a nově v sídle ohlašovny (Žižkova 227/1). Taktéž je zde rozlišena sazba pro tyto držitele
psů ve vazbě na držení druhého či dalšího psa. Je zde také správně stanovena sazba pro
poživatele jednotlivých druhů důchodů.
Stanovená sazba v Čl. II nebyla shledána v rozporu se zákonem. Zaslaný návrh OZV nebyl
shledán v rozporu se zákonem.
Ing. Anežka Slezáková August 16, 2017 8:51 AM
Schválila: JUDr. Martina Hostomská, vedoucí oddělení dozoru Jihlava

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2017,
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou
č. 5/2010 a 2/2012, o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 7. září 2017 usnesením
č. 23/2017/OF/4 usneslo vydat na základě § 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 (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. I
Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010 a 2/2012, o místních
poplatcích, se mění a doplňuje takto:
1. V Části II., Poplatek ze psů, Článek 6 Sazba poplatku zní:
Poplatek za psa činí ročně:

za prvního drženého psa

v domech s jedním až dvěma byty ve
Žďáře nad Sázavou
v domech s více než dvěma byty ve
Žďáře nad Sázavou
v domech s jedním až dvěma byty
v místních částech
v domech s více než dvěma byty
v místních částech
poživatel
invalidního,
starobního,
vdovského, vdoveckého je-li jediným
zdrojem příjmů; a sirotčího důchodu
v sídle podnikání

300,00 Kč

za druhého a každého
dalšího drženého psa
900,00 Kč

900,00 Kč

2.000,00 Kč

100,00 Kč

300,00 Kč

200,00 Kč

500,00 Kč

200,00 Kč

300,00 Kč

900,00 Kč

2.000,00 Kč

v
nemovitostech
označených
evidenčním číslem
v sídle ohlašovny (Žižkova 227/1)

100,00 Kč

300,00 Kč

600,00 Kč

1.400,00 Kč

2. V Části II., Poplatek ze psů, Článek 7 Osvobození a úlevy od poplatku, odst. 1., písm.
g) se zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 01. 01. 2018.

Mgr. Zdeněk Navrátil v. r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Ing. Josef Klement v. r.
místostarosta

