STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
11. zasedání zastupitelstva města dne: 12.12.2019
Bod pořadu jednání: 17
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
Stručný obsah: Vydání Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2019 o místním
poplatku ze psů. Tato vyhláška nahradí s účinností od 1. ledna 2020 Obecně závaznou vyhlášku č.
6/2010 o místním poplatku ze psů, ze dne 16.12.2010, ve znění zahrnujícím změny provedené
obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011, ze dne 29.9.2011. Důvodem vydání je novelizace zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a z toho vyplývající nutná
harmonizace pojmů z důvodu dodržení zásady zákonnosti.

MML, Odbor ekonomiky
Zpracoval:

Hrbková Hana, Ing. - pracovník odboru ekonomiky

Schválil:

Jokl Zdeněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno:

v radě města dne 3.12.2019

Projednat ve
výboru ZM:

Finanční výbor

Předkládá:

Karban Zbyněk, Ing. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
vydává
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
dle přílohy č. 1
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Důvodová zpráva:
Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2019 o místním poplatku ze psů vychází
z aktuálně platné Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 6/2010 o místním poplatku ze
psů, ve znění zahrnujícím změny provedené obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011.
Důvod pro tvorbu nové obecně závazné vyhlášky představuje novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, z let 2017 a 2019:
Dne 16. června 2017 byl uveřejněn ve Sbírce zákonů, částka 61, pod č. 170/2017 Zákon, kterým se mění
některé zákony v oblasti daní (dále jen „zákon“), jehož ČÁST ČTVRTÁ Článek VII mění zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoMP“), s účinností od 1.
dubna 2017. V oblasti místního poplatku ze psů jde o změnu v procesu správy poplatku, když zákon nově
umožnil obci stanovit obecně závaznou vyhláškou lhůtu pro ohlášení údaje rozhodného pro osvobození
od poplatku odlišně od 15-ti denní lhůty ustanovené v § 14a ZoMP, přičemž při nedodržení dané lhůty
nárok na osvobození zaniká.
Dne 6. listopadu 2019 byl uveřejněn ve Sbírce zákonů, částka 120, pod č. 278/2019 Zákon, kterým se
mění ZoMP s účinností od 1. ledna 2020. Pro místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) jsou
nejdůležitější změny:
1)V textu zákona je nově užíván pojem „přihlášení fyzické osoby“. V ČÁSTI ČTVRTÉ SPOLEČNÁ
A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ je detailní definice tohoto pojmu. Konkrétně pro poplatek je tak v § 2
odst. 1 definován výrazně širší okruh poplatníků než dosud. Od 1. ledna 2020 se poplatková povinnost
vztahuje i na každého cizince, který je držitelem psa, pokud je přihlášen na území ČR k pobytu delšímu
než 90 dnů.
2)V § 2 odst. 2 ZoMP je v souladu se změnami právních předpisů na úsecích sociálního zabezpečení,
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, veterinární péče, upravena terminologie poplatníků
osvobozených ze zákona.
3)V § 2 odst. 3 ZoMP je zjednodušena charakteristika poplatníků se sazbou 200 Kč. Namísto
poživatelů důchodu jako jediného zdroje příjmů jde nyní o držitele starší 65 let.
4)V ČÁSTI TŘETÍ ZoMP ZAVEDENÍ A SPRÁVA POPLATKŮ je přesně vymezen povinný a
možný obsah obecně závazné vyhlášky, obecní úřad je označen za správce poplatku a je nově stanoven
výčet údajů, které je oprávněn využívat při správě poplatků.
Aby byla zachována zásada zákonnosti, je třeba na výše citované novely reagovat vydáním nové Obecně
závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2019 o místním poplatku ze psů (dále také „OZV“).
Změny textu nové OZV č. 4/2019 vůči znění platné OZV č. 6/2010:
1)V Čl. 2 odst. 1 je aktualizována základní definice poplatníka, v odst. 2 je uvedeno do souladu s § 2
odst. 2 ZoMP stáří zpoplatňovaných psů. Zároveň je vložen nový odst. 3 detailně vysvětlující pojem
„přihlášení fyzické osoby“.
2)Zrušuje se Čl. 3 „Poplatková povinnost“ zrušuje, dosavadní Čl. 4 –Čl. 9 se označuje jako Čl. 3 – Čl.
8.
3)Za Čl. 8 se vkládá nový Čl. 9 „ Odpovědnost za placení poplatku“, vymezující zodpovědnost za
nedoplatek vzniklý na poplatku poplatníka, 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. Poplatková povinnost v těchto případech přechází na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka;
ti mají stejné procesní postavení jako poplatník a nedoplatek obecní úřad vyměří jim.
4) V Čl. 4 „Sazba poplatku“ je dle zákona definován poplatník se sazbou 200 Kč = držitel starší 65
let.
5)V souladu s novým zněním ZoMP jsou v odst. 1 Čl. 7 „Osvobození“ citovány veškeré zákonné
důvody osvobození od poplatkové povinnosti. V odst. 2 Čl. 7 jsou zachovány veškeré důvody pro
osvobození, na kterých se usneslo Zastupitelstvo města při vydávání předchozí OZV, a to včetně
osvobození držitelů psů mladších šesti měsíců.
6)Do Čl. 7 je vložen nový odstavec 4, kterým je aplikováno aktuální znění § 14a odst. 4 a 5 ZoMP. Je
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prodloužena lhůta pro ohlášení nároku na osvobození z 15 dnů na lhůtu do 31. března následujícího
kalendářního roku. Délka lhůty je jednoznačně upravena ve prospěch poplatníka, zároveň je tím
vymezena lhůta pro dokazování v průběhu poplatkového řízení.
7)V Čl. 10 „Zrušovací a přechodné ustanovení“ je řešena účinnost současné a nové OZV pro
poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky: „Pro poplatkové povinnosti, jakož i práva a
povinnosti s nimi související, vzniklé před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí dosavadní
právní předpisy.“.
8)Jsou aktualizovány odkazy na příslušná ustanovení v poznámkách pod čarou.
Vyhláška nabude účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Přílohy:
Příloha č. 1 VYHLpsi1904
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Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č .4/2019

č. 4/2019
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením č.
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) :

/2019
znění
písm.
znění

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Statutární město Liberec (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále
jen „poplatek“).
2. Správcem poplatku je Magistrát města Liberec (dále jen „správce poplatku“).1 Správcem
poplatku pro Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou je Úřad městského obvodu
Liberec - Vratislavice nad Nisou.
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je
přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2
2. Poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců.
3. Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje3
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona
o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území
podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o
dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné
ochrany cizinců.
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Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne,
kdy pes dovršil stáří šesti měsíců nebo kdy nabyl psa staršího šesti měsíců. V případě držení psa
mladšího šesti měsíců je poplatník povinen podat přiznání nejdéle v den dovršení stáří 6 měsíců.
Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti.
2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
3. V ohlášení poplatník uvede4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor5,
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 činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména plemeno psa, jeho pohlaví, stáří
a datum převzetí psa do držení u každého z držených psů, veškeré skutečnosti zakládající
vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 a odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku
pro doručování.6
5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, vyjma skutečností zakládajících nárok na
osvobození od poplatkové povinnosti, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.7
Čl. 4
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa……………………………………………………………………600,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele………………………………1.500,- Kč,
c) za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let …………………..............200,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let…300,- Kč,
2. Poplatek platí poplatník obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla. V případě držení
psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i
započatých kalendářních měsíců. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí poplatník poplatek od
počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné
obci.8
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Čl. 5
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost v období od 1. března do 31. prosince příslušného kalendářního
roku, je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci
vzniku poplatkové povinnosti, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Evidenční známky
1. Držiteli psa je vydána evidenční známka. Na známce je vyznačen název Město Liberec a
evidenční číslo psa.
2. Evidenční známka je nepřenosná.
Čl. 7
Osvobození
1. Od poplatku je osvobozen držitel, kterým je9 :
a) osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo
ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
b) osoba provozující útulek pro zvířata,
c) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis10
2. Od poplatku se dále osvobozují:
a) statutární město Liberec a právnické osoby jím zřízené nebo založené,
b) po dobu jednoho roku držitelé, kteří prokazatelně převzali psa z útulku nebo azylu pro
opuštěná zvířata,
c) držitelé, jejichž psi mají speciální výcvik záchranářských prací, pokud mají příslušné
osvědčení,
d) držitelé, jejichž psi jsou mladší šesti měsíců.
3. Osvobození zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
4. Vznik a zánik důvodu osvobození v příslušném kalendářním roce je poplatník povinen správci
poplatku oznámit ve lhůtě do 31. března následujícího kalendářního roku. V případě, že
poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku v této lhůtě, nárok
na osvobození od tohoto poplatku zaniká.11

Čl. 8
Navýšení poplatku
1.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.12
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2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.13
Čl. 9
Odpovědnost za placení poplatku
1. 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
postavení jako poplatník.14
2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.15
3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.16
Čl. 10
Zrušovací a přechodná ustanovení
1. Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku
ze psů, ze dne 16.12.2010, ve znění zahrnujícím změny provedené obecně závaznou vyhláškou
č. 4/2011, ze dne 29.9.2011.
2. Pro poplatkové povinnosti, jakož i práva a povinnosti s nimi související, vzniklé před dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky se použijí dosavadní právní předpisy.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Ing. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.
primátor města
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1§

15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 16c zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 130 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
8 § 2 odst. 3 a odst. 4 zákona o místních poplatcích
9 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
10 například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
11 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
12 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
13 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
14 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
16 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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