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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, o místním poplatku ze psů dle přílohy č. ... zápisu,
Zastupitelstvo města Tišnova
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství na území města Tišnova a vymezují prostory pro volné pobíhání
psů dle přílohy č. ... zápisu.

Zpracováno dne 12.12.2016
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Anotace
Ke schválení jsou zejména za účelem zavedení evidence psů a úpravy sazeb místního
poplatku předkládány návrhy dvou obecně závazných vyhlášek - č. 3/2016, o místním
poplatku ze psů, a č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství na území města Tišnova a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

Příloha č. 1

Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Tišnova je zejména za účelem zavedení evidence psů a úpravy sazeb místního
poplatku předkládán návrh dvou obecně závazných vyhlášek – návrh obecně závazné vyhlášky č.
3/2016, o místním poplatku ze psů (dále také „návrh vyhlášky č. 3/2016“) – viz příloha č. 2, a návrh
obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství na území města Tišnova a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (dále také „návrh
vyhlášky č. 4/2016“) – viz příloha č. 3. Vzhledem ke vzájemné provázanosti těchto vyhlášek jsou
předkládány společně.
K návrhu obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o místním poplatku ze psů:
Návrh vyhlášky č. 3/2016 vychází ze znění dosud účinné obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 Sb., o
místním poplatku ze psů, dále bylo při jeho přípravě postupováno dle metodického materiálu odboru
dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. S ohledem na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),
provedenou zákonem č. 266/2015 Sb., bylo dosavadní znění vyhlášky novelizováno tak, aby
odpovídalo znění zákona o místních poplatcích. Ke změně pak dále dochází u ohlašovací povinnosti
(viz čl. 3), kdy je nově stanoveno, že ohlašovací povinnost má i osoba, která je od poplatku
osvobozena. Současně byl k článku vztahujícímu se k ohlašovací povinnosti vložen nový odstavec,
v němž se konstatuje, že „po splnění ohlašovací povinnosti vydá správce poplatku držiteli psa známku
označenou názvem obce a evidenčním číslem psa“, přičemž na toto ustanovení následně navazuje i
návrh vyhlášky č. 4/2016.
Dále je navrhována celková úprava jednotlivých sazeb. Dosavadní vyhláška stanovovala celkem 12
odlišných sazeb místního poplatku ze psů, což bylo v praxi poměrně nepřehledné, proto bylo za
účelem zpřehlednění a zjednodušení systému přistoupeno k regulaci jejich počtu. Nyní je
v předkládaném návrhu stanoveno pouze 6 sazeb (viz čl. 4), čehož bylo dosaženo vypuštěním
zvláštních sazeb za druhého a každého dalšího psa. Dle informací Odboru finančního MěÚ Tišnov bylo
k 30.04.2016 nahlášeno pouze 34 psů, jakožto druhých, popř. dalších psů, téhož držitele (z celkového
počtu 650), v praxi tedy stanovení vyšší sazby za druhého a každého dalšího psa je v podstatě
bezpředmětné, neboť toto opatření je různými způsoby obcházeno, i proto bylo přistoupeno
k stanovení jednotných sazeb za každého psa.
Další navrhovanou změnou je snížení sazeb místního poplatku ze psů. Současná základní sazba činí
1 200 Kč za prvního psa a 1 800 Kč za každého dalšího psa (v bytových domech); v případě, že je
držitelem psa poživatel důchodu, činí tato sazba 200 Kč za prvního psa a 250 Kč za každého dalšího
psa (v bytových domech); pro držitele psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v rodinném domě, jsou
stanoveny úlevy (odlišně v rámci města Tišnov a v rámci místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a
Pejškov). V předkládaném návrhu je nově základní sazba stanovena ve výši 1 000 Kč za každého psa a
v případě, že je držitelem psa poživatel důchodu, činí tato sazba 200 Kč; zvláštní sazby jsou pak
stanoveny pro držitele psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v rodinném domě, a to odlišně ve městě
Tišnově a v místních částech Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov (blíže viz čl. 4 předkládaného návrhu).
Při současných sazbách činil k 30.04.2016 výnos z místního poplatku ze psů 273 850 Kč, při
plánovaném snížení by při stejném počtu psů měl výnos činit 223 400 Kč. Vzhledem k zavedení
evidence psů a s ní související povinnosti mít na veřejném prostranství psa označeného evidenční
známkou, na základě čehož bude následně možné plnění stanovených povinností efektivněji
kontrolovat, je však očekáván nárůst počtu nahlášených psů a tím pádem i „dorovnání“ možného
výnosu z místního poplatku ze psů.

Pro informaci je přiložena tabulka s přehledem sazeb a jejich navrhovaných úprav:
Poplatník:

Držitel s příjmem

v rodinném
domě

v místních
částech
v Tišnově

v bytovém domě

Poživatel důchodu

v rodinném
domě

v místních
částech
v Tišnově

v bytovém domě

1. pes
2. a každý další pes
1. pes
2. a každý další pes
1. pes
2. a každý další pes
1. pes
2. a každý další pes
1. pes
2. a každý další pes
1. pes
2. a každý další pes

Sazby (v Kč)
nyní
nové
350
250
950
700
500
1300
1200
1000
1800
50
50
100
100
100
150
200
200
250

K návrhu obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství na území města Tišnova a vymezují prostory pro volné pobíhání psů:
Návrh vyhlášky č. 4/2016 vychází taktéž částečně z metodického materiálu odboru dozoru a kontroly
veřejné správy Ministerstva vnitra a z dosud účinné obecně závazné vyhlášky č. 6/2003, kterou se
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku určují místa volného pohybu psů na území
města Tišnova – vzhledem k tomu, že tato vyhláška byla vytvořena již v roce 2003, bylo nutné
přistoupit k její úpravě tak, aby odrážela současný legislativní stav. Zásadní novinkou však je včlenění
nové povinnosti, kdy „osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zajistit, aby pes
byl vybaven evidenční známkou“, přičemž je dále v návaznosti na návrh vyhlášky č. 3/2016
stanoveno, že evidenční známkou „se rozumí známka vydávaná Městským úřadem Tišnov držiteli psa
v souvislosti se splněním ohlašovací povinnosti podle obecně závazné vyhlášky města Tišnova
upravující místní poplatek ze psů“. V případě porušení této povinnosti (popř. jiné povinnosti
stanovené v návrhu vyhlášky č. 4/2016) se osoba vystavuje nebezpečí postihu za přestupek nebo
správní delikt. Vymezení prostor pro volné pobíhání psů zůstalo v původní podobě obsažené ve
vyhlášce č. 6/2003.

Závěr:
Navrhované změny spočívající zejména v zavedení evidence psů za současného snížení a
zpřehlednění sazeb místního poplatku ze psů má za cíl motivovat poplatníky k řádnému přihlášení
všech psů. Snahou tak je předejít únikům na poplatcích, a to zejména ve spojitosti s účinnou
kontrolou plnění povinností prováděnou městskou policií. Zastupitelstvu města Tišnova je proto
navrhováno schválení předkládaných návrhů obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a 4/2016.
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Příloha č. 2

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 3/2016,
o místním poplatku ze psů
_______________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. …/2016 dne 12.12.2016 usnesením č. … 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“):
Článek 1
Předmět poplatku, poplatník, správce poplatku
(1) Město touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na území města Tišnova1.
(3) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.2
(4) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Tišnov (dále jen „správce poplatku“).3
Článek 2
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců nebo
bylo započato držení psa staršího. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa
(např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za
započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Článek 3
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne
jejího vzniku.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede4:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor,
byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy 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,
1

§ 2 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
místních poplatcích“)
2
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
3
§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
4
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
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c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet
držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od
poplatku.
(4) Ohlášení k zániku poplatkové povinnosti je držitel psa povinen předložit správci poplatku
nejpozději do 15 dnů ode dne jejího zániku. Kromě údajů dle článku 3 odst. 3 písm. a) této
vyhlášky uvede v ohlášení též datum a důvod zániku poplatkové povinnosti.
(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15
dnů ode dne, kdy nastala.5
(6) Po splnění ohlašovací povinnosti vydá správce poplatku držiteli psa známku označenou názvem
obce a evidenčním číslem psa.
Článek 4
Sazby poplatku
(1) Sazba poplatku za každého psa činí 1 000 Kč za kalendářní rok, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Sazba poplatku za každého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu (dále jen „poživatel důchodu“) činí 200 Kč za kalendářní rok a jednoho psa, není-li dále
stanoveno jinak.
(3) Je-li držitelem psa osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo v rodinném domě, stanovuje se sazba
poplatku za každého psa za kalendářní rok následovně:
a) ve městě Tišnově ve výši 500 Kč, a je-li tímto držitelem psa poživatel důchodu ve výši 100 Kč,
b) v místních částech Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov ve výši 250 Kč, a je-li tímto držitelem psa
poživatel důchodu ve výši 50 Kč.
(4) 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 trvalého pobytu nebo sídla
platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
změna nastala, nově příslušné obci.6
Článek 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný bez vyměření do 30. dubna kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku
poplatkové povinnosti.
(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
(4) Poplatek se v případě bezhotovostního převodu platí na účet města Tišnova, č.ú.
19-1425641/0100.
(5) Způsob placení poplatku upravuje zvláštní právní předpis.7
Článek 6
Osvobození od poplatku
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu8, osoba
5

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
7
§ 163-166 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů
6
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provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro
ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis9.10
Článek 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.11
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.12
Článek 8
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, ze dne 16.12.2010.
Článek 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ing. Václav Šikula
1. místostarosta města Tišnova

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

Datum vyvěšení na úřední desce:
Datum sejmutí z úřední desky:

8

zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dáve osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
10
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
11
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
12
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
9

Příloha č. 3

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 4/2016,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Tišnova a
vymezují prostory pro volné pobíhání psů
_______________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. …/2016 dne 12.12.2016 usnesením č. … usneslo
vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 242/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 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“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, s cílem přispět
k ochraně bezpečnosti, zdraví a majetku při pohybu psů na veřejných prostranstvích, a
s ohledem na požadavky ochrany zvířat proti týrání, stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích na území města Tišnova.
(2) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru.1
Článek 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa na vodítku a bez vodítka je
povinna opatřit psa náhubkem, s výjimkou veřejných prostranství určených v článku 3 této
vyhlášky, na nichž je možný volný pohyb psů bez náhubku a vodítka.
(2) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým dohledem a
přímým vlivem.
(3) Pokud osoba doprovázející psa na veřejném prostranství není schopna vzhledem ke svému
fyzickému stavu či zdatnosti zajistit bezpečnou ovladatelnost psa pomocí vodítka, je povinna
použít současně s vodítkem náhubek. Použitím náhubku se rozumí upevnění náhubku psovi tak,
aby znemožňoval kousnutí.
(4) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zajistit, aby pes byl vybaven
evidenční známkou, kterou se rozumí známka vydávaná Městským úřadem Tišnov držiteli psa
v souvislosti se splněním ohlašovací povinnosti podle obecně závazné vyhlášky města Tišnova
upravující místní poplatek ze psů.
Článek 3
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
Veřejně přístupná místa určená k volnému pohybu psů bez náhubku a vodítka jsou označena
tabulkami s vyobrazením psa a nápisem „Psí zóna“, přičemž na území města Tišnova jsou následující:
-

1

ulice Králova – část p. č. 786/26 v k. ú. Tišnov – spodní část ulice za domy č. p. 1667 – 1674
(plocha podél pole),

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 3
-

ulice Na Hrádku – p. č. 204 v k. ú. Tišnov – plocha mezi chodníkem a zdí hřbitova,

-

ulice Brněnská – část p. č. 2036/1 v k. ú. Tišnov – plocha podél chodníku směrem
k železniční vlečce,

-

u nového hřbitova – p. č. 1009/5, 1010/1-5 v k. ú. Tišnov – lesík u parkoviště.
Článek 4
Společná ustanovení

(1) Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti uložené držitelům psů zvláštními
předpisy.2
(2) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na psy bezpečnostních složek při provádění zásahu.
(3) Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů.3
Článek 5
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 6/2003, kterou se k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku určují místa volného pohybu psů na území města Tišnova, ze dne 26.06.2003.
Článek 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ing. Václav Šikula
1. místostarosta města Tišnova

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

Datum vyvěšení na úřední desce:
Datum sejmutí z úřední desky:

2

například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých ustanovení souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2003, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně na území
města Tišnova
3
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení)

