
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 26. 3. 2009 

Dopis doručený na e-podatelnu Magistrátu města Liberec 
p.Oldřich Novák - novakoldrich@atlas.cz 

Podnět k řešení problémů nekázně majitelů psů na území 
Statutárního města Liberec  

 

Předkládá: Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

Zpracovala: Ing. Hana Hrbková, vedoucí oddělení poplatků a pohledávek 

Telefon: 485243213 
 

 



From: Novák Oldřich [mailto:novakoldrich@atlas.cz]  
Sent: Sunday, March 22, 2009 12:22 AM 
To: epo.bezpodpisu@magistrat.liberec.cz 
Subject: Řešení problémů. 

Vážené zastupitelstvo, 
píši Vám ohledně problému, zasahující veškeré obyvatelstvo města Liberce. Jde o stále se 
opakující a stále přetrvávající problém psů a jejich tuhých exkrementů. 
A že jde o problém veškerého obyvatelstva  není vůbec žádnou nadsázkou. Jedna část se 
pohoršuje nad „neukázněnými“ (spíše nevychovanými) majiteli psů a druhá část se nehodlá 
přizpůsobit slušným pravidlům a řádnému soužití s ostatními obyvateli – a asi nebude žádná 
část obyvatel mezi těmito dvěmi. 
Všichni to po zimě viděli a stále se na to poukazuje – ale jak je vidět, bez nějaké odezvy. Jde 
o „hromádky“ od pejsků, kteří si tu svoji udělají, kam se jim zlíbí a majitelé (-ky) to jen 
s ledovým klidem přehlížejí. Znám i takové, kteří „to“ po svém pejskovi uklidí a znám pejsky, 
kteří „to“ za žádných okolností neudělají tam kde chodí lidská veřejnost. Ale těch je opravdu 
minimum. A  co hlavně pozoruji, že tak 8 pejsků z 10 chodí po ulicích bez evidenční známky 
MML!? A to jsou kolikrát u jednoho majitele i dva psi. Jak je tohle vůbec možné? Přitom 
někteří z těchto bez známky registrace mají známku o očkování proti vzteklině. Z jakého 
důvodu je majitel nepřihlásí k registraci? Toto poznání je pramenem převážně ze sídliště 
Doubí. Ale jistě si s tímto problémem nezadá žádné jiné liberecké sídliště ani samotné 
centrum města. Sám bych mohl uvést několik jmen majitelů psa (psů), kteří mají psa (psi) bez 
známky registrace MML. 
A co bych navrhoval jako opatření k nápravě těchto „neplatičů“ poplatků za psa a odstranění 
problému „hromádek“ po chodnících? Chtělo by to zásadně nepravidelné (v průběhu dne i 
večera), ale hlavně časté kontroly ze strany Městské policie. Jistě by se do obecní pokladny 
hodilo pár stovek tisíc korun ročně navíc! A pokud by se zároveň s obchůzkou kontrolovali i 
auta zaparkovaná na travních plochách a chodnících, je přínos zaručen i bez „všeobecných 
poznámek“ o „šikaně“, která doprovází v současné době například měření rychlosti ze strany 
městské a obecní policie. 
Pak si myslím, že by také pomohla evidence psů, kteří jsou u veterinárních doktorů očkovány 
na vzteklinu, tedy porovnání seznamu majitelů všech očkovaných psů se seznamem evidence 
MML (samozřejmě, že ne všichni neregistrovaní psi jsou očkováni, ale aspoň trochu by to 
pomohlo „srovnat skóre“). 
Domnívám se, že cesta k nápravě je dosti jednoduchá a bez vynakládání zvýšených nákladů 
obecního rozpočtu – naopak, způsob odstranění problému přinese vysoké zisky pro obecní 
pokladnu. Jen to chce uvést do praxe, alespoň na dobu tak 5-6 měsíců. Když se obecně bude 
vědět o kontrolách, pořádek se začne projevovat sám. Do evidence přibudou stovky psů, 
sídlištní zeleň bude zase zelená a ne hnědá od bláta rozježděného koly aut a chodníky budou 
zase sloužit lidem kteří po nich chodí a ne jezdí. A proč si zároveň se zavedením pořádku 
nenaplnit městskou pokladnu na nutně potřebné výdaje? 

O. Novák 
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N á v r h   o d p o v ě d i 
 
 

Vážený pane Nováku, 
 
k Vašemu podnětu ze dne 22.3.2009 k řešení problému nekázně majitelů psů na území 

Statutárního města Liberec Vám sdělujeme následující: 
 
Místní poplatek ze psů je obecně upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve 

znění pozdějších předpisů a pro Statutární město Liberec Obecně závaznou vyhláškou SML č.3/2003, 
o místním poplatku ze psů, účinnou od 1.1.2004.       

 
Poplatníkem místního poplatku ze psů je každá osoba, která je držitelem psa a má v Liberci 

trvalý pobyt. V Čl. 2 odst. 2, 3, 4 uvedené vyhlášky jsou zakotveny povinnosti poplatníka při plnění 
ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku ze psů, v Čl. 5 je popsán postup přidělení evidenční 
známky pro psa, v Čl. 6 odst. 1. definovány osoby oprávněné provádět kontrolu povinností 
stanovených ve vyhlášce: 

Čl. 2 
Ohlašovací povinnost 

2. Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku  ze psa do 15 dnů ode dne převzetí psa 
staršího 6 měsíců do držení. V případě držení psa mladšího 6ti měsíců je držitel povinen podat přiznání 
nejdéle v den dovršení 6 měsíců. Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své jméno 
a příjmení nebo firmu, bydliště, místo podnikání nebo sídlo, rodné číslo, identifikační číslo, označení 
zaměstnavatele, plemeno psa, jeho stáří, pohlaví a datum převzetí psa do držení.  
3. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku každou novou skutečnost, která má vliv na výši poplatku 
nebo na jeho osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 
4. Ohlašovací povinnost má i držitel, jehož pes je od poplatku dle vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí 
prokázat. 

Čl. 5 
Evidenční známky 

1. Po splnění ohlašovací povinnosti dle článku 2 obdrží poplatník pro psa evidenční známku. Na známce 
je vyznačen název Město Liberec a evidenční číslo psa.  

2. Při ztrátě známky je poplatník povinen vyzvednout si u správce poplatku bez zbytečného odkladu 
známku novou.  

3. Evidenční známka je nepřenosná. 

Čl. 6 
Kontrola a sankce 

1. Kontrolu plnění povinností uvedených v této vyhlášce vykonávají pověření zaměstnanci Statutárního 
města Liberec, pověření zaměstnanci Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou a Městská 
policie Liberec.  

Řízení ve věcech poplatků vede správce místních poplatků dle zákona č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

  
V souladu s citovanými ustanoveními provádí správce místních poplatků místní šetření, ať již 

na základě podnětů od občanů nebo dle výsledků vyhledávací činnosti, při nichž se zaměřuje na 
zjištění neregistrovaných psů, kontrolu správnosti a úplnosti údajů uvedených při registraci 
k poplatku, včetně správného čísla evidenční známky, vymáhání nedoplatků. 

Problematiku kontroly znečišťování veřejného prostranství má ve své kompetenci Městská 
policie Liberec, přestupky řeší dle závažnosti napomenutím nebo uložením pokuty. 
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Váš návrh na dohledávání neregistrovaných psů pomocí srovnávání registru SML 
registrovaných držitelů psů s evidencí psů očkovaných proti vzteklině není proveditelný. Správce 
poplatku konzultoval problém s Krajskou veterinární správou a závěr je takový, že: 

 
Veterinární lékaři ani žádná státní instituce nemají stanovenu zákonnou povinnost vést registr 

psů očkovaných proti vzteklině, natož pak jej poskytovat k dispozici dalším státním orgánům. Jediná 
povinnost je uložena chovateli v § 4 odst. 1 písm f) zákona č, 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů v platném znění:  

  
§ 4 
(1) Chovatel je povinen 
f) zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni 

7d) proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat 
doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní 
veterinární dozor, 

 
V praxi existuje cca 10 druhů vakcín s různou dobou přeočkování, držitelé psů volí různé typy 

očkování a současně mění veterináře, centrální evidence je nerealizovatelná. 
 
Děkujeme Vám, za to, že o kvalitu života ve městě Liberci projevujete zájem….  
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