D ŮV ODOV Á ZPRÁVA
l. Náze v problé mu a je ho charakte ris tika , a na základě jaké kompe te nce
je pře dklá dá no do je dná ní Zas tupite ls tv a M O Plze ň 3
K projednání je předkládán v souladu se Statutem města Plzně návrh novely vyhlášky
statutárního města Plzně č. 22/2004 o místním poplatku ze psů
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Na základě velké novely zákona o místních poplatcích dochází k novele vyhlášky
statutárního města Plzně č. 22/2004 o místním poplatku ze psů :
-

novelou vyhlášky je nově definován předmět poplatku – pes starší 3 měsíců. Systém
vyhlášky o místním poplatku ze psů a vyhlášky o některých povinnostech zvířat byl do
loňského roku vzájemně provázán z pohledu stáří psa shodně na 6 měsíců. Zde došlo od
1.1.2020 ke změně, neboť novelou veterinárního zákona byla zavedena obecná
povinnost chovatele trvale označit psa v zájmovém chovu a to od 3 – 6 měsíců. Proto
kratší poplatková povinnost je již bezpředmětná a poplatek bude platit ze psů starších 3
třech měsíců, uvedená terminologie je plně v souladu s dikcí zákona.

-

novelou zákona o místních poplatcích došlo ke sjednocení přístupu ke státním občanům
České republiky a k cizincům, kteří jsou hlášení k pobytu na území České republiky.
Tím došlo k rozšíření okruhu fyzických osob, které podléhají místnímu poplatku ze psů.
Článek 3 vyhlášky byl upraven dle zákona. Finanční dopad z této změny bude
marginální.

-

novela zákona o místních poplatcích mění podmínky pro sníženou maximální sazbu
poplatku, kdy již sazba není vázána na jediný zdroj příjmů poplatníka, jako je pobírání
invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ale je vázána
pouze na dosažení věku 65 let. S ohledem na to, že tato právní úprava by měla negativní
dopad na velký počet poživatelů důchodů, kteří již nyní nižší sazbu využívají, byla
sazba pro poživatele výše jmenovaných důchodů v návrhu novely vyhlášky zachována.
Nadále tedy bude zachována nižší sazba i poživatelům důchodu mladších 65let, pro
které je důchod jediný zdroj příjmů. Poplatníci nad 65 let budou mít nižší sazbu bez
dalších podmínek.

-

do návrhu novely byly zpracovány legislativně technické úpravy tak, aby vyhláška
terminologicky odpovídala zákonu o místních poplatcích.

Novela vyhlášky o místním poplatku ze psů neuvažuje s úlevami pro držitele čipovaných psů.
Podpora pro držitele těchto psů je z tohoto hlediska plně v gesci jednotlivých MO formou
obecně definovaného finančního daru.
3. Předpokládaný cílový stav
Odsouhlasení předloženého návrhu novely vyhlášky č.22/2004 statutárního města Plzně o
místním poplatku ze psů
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4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.

5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Nejsou.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Viz návrh usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení; zákony, směrnice a další předpisy, podle kterých je
postupováno
Zákon 278/2019 sb.
Statut města Plzně
9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
Nešetří se.
10. Přílohy
Příloha č.1 – návrh novely vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004 o místním
poplatku ze psů
Příloha č. 2 - Vyhláška statutárního města Plzně č. 22/2004 – úplné znění – revize
Příloha č.3 – Usnesení RMO 3 č.179 ze dne 13.5.2020
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