Metodický materiál

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku ze psů

Z první věty § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích vyplývá, že poplatníkem je
držitel psa. Věta druhá pak definuje držitele jako fyzickou nebo právnickou osobu, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. V našem právním řádě je pes považován
za věc ve smyslu ustanovení § 118 a násl. občanského zákoníku, tedy věc v právním
smyslu. V tomto pojetí je pes „živou věcí movitou“.
Za držitele věci je občanskoprávními předpisy považován ten, kdo s věcí nakládá jako
vlastní. Z uvedeného vyplývá, že poplatníkem místního poplatku ze psů je fyzická osoba
s trvalým pobytem na území obce nebo právnická osoba se sídlem na území obce, která psa
vlastní nebo drží.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Zákon od poplatku osvobozuje
okruh konkrétně stanovených držitelů psa; jedná se o osoby nevidomé, bezmocné (osoby
závislé na pomoci jiné fyzické osoby) a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou
držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoby provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob, osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy nebo osoby, pro které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis. Tento okruh osvobozených poplatníků nemůže být obecně závaznou vyhláškou
zúžen či ve vyhlášce stanoveno splnění dalších podmínek pro přiznání nároku na
osvobození, neboť tyto osoby jsou od poplatku osvobozeny přímo ze zákona a obec tedy
nemůže těmto osobám osvobození od poplatku odepřít či jinak podmiňovat. Obec je však na
základě § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích oprávněna určit si v obecně závazné
vyhlášce další okruh poplatníků, které hodlá od poplatkové povinnosti osvobodit či jim
stanovit na poplatku úlevy. Taková ustanovení však nesmí být založena na ústavně
nepřípustném rozlišování neboli diskriminaci.
Pro výši místního poplatku ze psů je zákonem určena horní hranice. Sazba poplatku
může činit až 1500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Zvláštní sazba, maximálně 200 Kč
za psa a kalendářní rok, je stanovena pro psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu.
U druhého a každého dalšího psa téhož držitele lze horní hranici sazby poplatku
zvýšit až o 50%. Tato sazba však nesmí překročit částku 2250 Kč, u zvláštní sazby 300 Kč.
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 domek, bytový dům). Podle místních podmínek může obec stanovit rozdílnou
sazbu poplatku také podle určité lokality.
Ve lhůtě určené obecně závaznou vyhláškou je poplatník povinen obecnímu úřadu

sdělit údaje stanovené § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích, mj. i údaje rozhodné pro
stanovení výše poplatkové povinnosti, např. stáří a počet držených psů, včetně skutečností
zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
Při nesplnění této (ohlašovací) povinnosti nepeněžité povahy lze využít ust. § 247
odst. 2 daňového řádu, dle kterého může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu až do
výše 50 000 Kč. Pokutu podle tohoto ustanovení lze však uložit pouze do doby, než správce
poplatek vyměří platebním výměrem na základě použití pomůcek. Jinými slovy, pořádkovou
pokutu nelze použít jako sankci (trest), ale jako prostředek k získání součinnosti plátce pro
správné stanovení výše poplatku.
Změnu údajů uvedených v ohlášení je poplatník povinen dle ust. § 14a odst. 3
zákona o místních poplatcích oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Jelikož se jedná
o lhůtu stanovenou zákonem, obec musí tuto zákonnou lhůtu v obecně závazné vyhlášce
respektovat.
Poplatkovým obdobím je kalendářní rok. V případě držení psa po dobu kratší než
jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních
měsíců.
Změní-li poplatník v průběhu roku svůj trvalý pobyt nebo sídlo, platí poplatek od
počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově
příslušné obci, a to v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
__________________________________________________________________________
tento materiál popisuje právní stav ke dni zpracování (aktualizace);
právní názor uvedený v tomto materiálu není právně závazný, neboť k závazným
výkladům je oprávněn pouze soud
__________________________________________________________________________
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