S T A

N O

V I

S K O

k oprávnění obecní policie vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech
přihlášených u správce místního poplatku ze psa, o jejích držitelích a o uhrazení
místního poplatku ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování
obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů.

Právní předpisy upravující danou problematiku : ustanovení § 11a
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění účinném od 1.ledna 2009.

zákona

Související právní předpisy : zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.

Datum zpracování :

prosinec 2008

Schválení : Ministerstvem vnitra - Odbor bezpečnostní politiky
- Odbor legislativy a koordinace předpisů
Úřadem pro ochranu osobních údajů - Odbor pro styk s veřejností
Ministerstvem financí - Odbor daňové a celní politiky
- Odbor legislativy majetkových daní a
poplatků

Stanovisko :
Ustanovení § 11a zákona o obecní policii vymezuje oprávnění obecní
policie získat v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů pro provádění kontroly
dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů od obecního
úřadu údaje o držitelích psa a uhrazení místního poplatku. Jsou-li splněny technické
podmínky umožňující dálkový a nepřetržitý přístup, může dožádaný obecní úřad
poskytnout uvedené údaje tímto způsobem.
Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků, má správce
daně (v daném případě obecní úřad) povinnost poskytnout údaje z daňového řízení

osobě, která prokáže, že je oprávněna tyto údaje získat podle zvláštního předpisu. Za
tento zvláštní předpis je v daném případě považován zákon o obecní policii.
Rozsah poskytnutých údajů však musí být omezen účelem průlomu do
mlčenlivosti správce místního poplatku. Tento rozsah stanoví § 11a odst. 1 písm. c)
zákona o obecní policii. Za údaje, které obecní úřad shromažďuje jako správce místního
poplatku a které jsou nezbytné pro plnění úkolů obecní policie, je tudíž nutno považovat
: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt držitele psa a údaj o
uhrazení místního poplatku (tj. informace, zda byl poplatek zaplacen, či nikoli). Jiné
údaje získané v rámci správy místních poplatků nelze obecní policii poskytovat.
Při zjištění obecní policie, že místní poplatek nebyl uhrazen, předá tuto
informaci správci místního poplatku k dalšímu řízení. Správce místního poplatku tuto
skutečnost prověří a v případě zjištění pochybení na straně poplatníka vyměří poplatek
ze psa ve smyslu § 11 zákona o místních poplatcích. Současně v rámci své diskreční
pravomoci zváží uložení sankce v podobě zvýšení poplatku až na trojnásobek popř.
uložení pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 37 zákona o správě
daní a poplatků..
Obecní policie není v případě zjištění, že nebyl uhrazen místní poplatek ze psa,
oprávněna ukládat pokutu za přestupek ve smyslu § 46 přestupkového zákona. Porušení
této povinnosti včetně nesplnění ohlašovací povinnosti podléhá sankcím podle zákona o
místních poplatcích (zvýšení poplatku podle § 11) a zákona o správě daní a poplatků
(pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 37). K ukládání těchto
sankcí je legitimován toliko správce místního poplatku, tj. příslušný obecní úřad.

