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O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ 

 
Zastupitelstvo města Šumperka se usneslo v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě 
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  
na svém zasedání dne 6.listopadu 2003  vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):     

Článek 1 
Základní ustanovení  

1. Město Šumperk vybírá místní poplatek  ze psů. 

2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

3. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt 
nebo sídlo na území České republiky. 

4. Poplatek ze psů  platí městu Šumperk fyzická nebo právnická osoba,  která je   držitelem psa a 
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území  města Šumperka a v jeho místních částech. 

Článek 2 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

1. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého měsíce 
následujícího po dni, kdy  poplatková  povinnost vznikla, za jednotlivé měsíce kalendářního roku 
se platí 1/12  sazby stanovené podle čl. 4. Splatnost poplatku není dotčena podáním žádosti        
o osvobození od poplatku nebo jeho snížení. 

2. Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů. 

Článek 3 
Správce poplatku 

1. Správu poplatku vykonává město Šumperk prostřednictvím Městského úřadu Šumperk, odboru 
finančního a plánovacího (dále jen „správce poplatku“). 

2. Správce poplatku je oprávněn činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení 
a  splnění  poplatkových  povinností,  zejména má právo vyhledávat poplatníky, vybírat,  vymáhat 
a kontrolovat plnění poplatkových povinností. 

Článek 4 
Sazby poplatku 

Sazby poplatků činí ročně: 
a) za psa chovaného v rodinném domku 500,- Kč 

- u druhého psa 750,- Kč 
- u třetího a každého  dalšího psa  1 000,- Kč 

b) za  psa chovaného v ostatních  domech  1 000,- Kč 
- u druhého psa  1 500,- Kč 
- u třetího a každého dalšího psa  2 000,- Kč 

c) za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního,   
      vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem  
      příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu                                                                    200,- Kč 

- u každého dalšího psa  300,- Kč 
Článek 5 

Osvobození 
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná1 a osoba 
s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního 
právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které 
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Osvobození od poplatku zaniká, 
zanikne-li důvod osvobození. 

Článek  6 
Oznamovací povinnost 

1. Držitel psa (dále jen poplatník) je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku ze psů do 15 
dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit 
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každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.  
2. Držitel psa  je povinen při registraci oznámit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, 

bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČ, stáří psa, rasu psa a od kdy je pes držen. 

Článek 7 
Splatnost poplatku 

Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření předem a to: 
a) nečiní-li více než 200,- Kč nejpozději do 15.března každého roku, 
b)   činí-li více než 200,- Kč ročně, ve čtyřech stejných splátkách,  
      vždy nejpozději do 15. března, 15. května a 15. srpna a 15. listopadu každého roku. 

Článek  8 
Identifikace psů 

Správce  poplatku  vydá  poplatníkům  bezplatně známky pro psy, a to i pro ty, kteří byli od poplatku 
ze psů osvobozeni. 

Článek  9 
Společná ustanovení 

1. Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek 
platebním výměrem a včas nezaplacený poplatek nebo jejich nezaplacenou část může zvýšit až  
na trojnásobek.  Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou 
vyhláškou města, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku,     
ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží 
tříletá lhůta znovu od konce roku, v  němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně 
uvědomen.  Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku,        
ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

3. O řízení ve věcech poplatků platí zvláštní předpisy2. 

Článek 10 
Zrušovací ustanovení a účinnost 

1. Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2003, o místním poplatku     
ze psů, která byla schválena dne 18. 9. 2003. 

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2004. 
 

 
 
 
 
 
 

Mgr.Zdeněk Brož v.r.     Ing. Marek Zapletal v.r. 
     starosta města                                                                    1. místostarosta 

 
 
 
                                                        
1 vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění 
2 zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
  zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

 
 Vydává Město Šumperk 


