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Publicistika

zájmovou skupinu majitelů psů?
Město nesleduje jen...

(Dokončení ze str. 10)
Vyčleněné mzdové náklady na
útulek tvoří 3,75 milionu a nechci
se přít, kolik toho je nutný výdaj
na psy a kolik na ostatní zvířata.
O psinci rozhodli zastupitelé.
Přece jen, 500 korun a 1500 korun za výši poplatku je rozdíl….
Rozdílné sazby vedly v minulosti
některé držitele psů k tomu, aby psa
přihlašovali do lokalit s nižší sazbou
poplatku, ačkoliv chovatel žil i se
psem např. v bytovém domě na sídlišti.
Možnost města regulovat chov psů
na svém území je bohužel snížena
zákonným ustanovením o snížené
sazbě poplatku, kdy osoby starší 65
let platí za prvního psa 200 Kč a za
druhého psa 300 Kč.
I zde dochází k tomu, že skutečný
držitel psa přihlásí psa na příbuzného seniora. Objevuje se také přihlašování psa do okolních obcí.
Existuje-li možnost snížené sazby
poplatku pro určitou skupinu lidí,
pak by se zvyšovala pravděpodobnost obcházení zákona s každým navýšením (čím větší rozdíl v sazbách,

tím větší pokušení).
Jistěže vyšší poplatky motivují darebáky k obcházení zákona.
Město tedy není schopno svou
kontrolní činností postihnout takovéto chování a vybrané poplatky jsou finančním optimem, který
od pejskařů může vymoci?
Město může postihnout obcházení zákona pouze v případě, kdy je
schopné obcházení zákona prokázat.
Dokud neexistovala možnost jednoznačně identifikovat psa (čipem)
a jeho vlastníka, bylo velmi obtížné
prokázat držení psa.
Ani teď to nebude úplně jednoduché, ale řada lidí si už rozpor sama
uvědomuje a psy přehlašuje na skutečné držitele.
Město poskytovalo pejskařům
také úlevu na poplatku při prvém
čipování psa, poskytuje sáčky na
sběr psích exkrementů….
Sáčky na psí exkrementy jsme objednávali naposledy v roce 2016, celková cena byla 183.403 Kč za 10.000
rolí po 500 kusech.

Úředníci: Děláme víc, než
musíme. Pejskaři se zlobí

Některým majitelům psů se
nelíbí, jak úředníci magistrátu postupují při registraci psů
a (ne)posílají upomínky na
zaplacení poplatků, vedoucí
oddělení místních poplatků naopak uvádí, že postupují nadstandardním způsobem.
 זLubomír Maštera

V prosinci bylo na magistrátu živo.
Mačkali se zde majitelé psů, kteří
podle zákona měli povinnost psa očipovat a městská vyhláška jim přikazovala i psa zaregistrovat na úřadě.
A mnohým se to nelíbilo, že prý
musí na magistrát osobně, protože
registraci psa podle jejich slov nelze
provést jinou formou. Nelíbilo se jim,
že musí čekat a mnozí se divili, když
při registraci zjistili, že dosud nezaplatili poplatky za minulý rok.
„Řekli mi, že jsem nezaplatila poplatek za minulý rok, a když jsem se ptala,
jestli mi poslali nějakou upomínku, tak
mi úřednice řekla, že ji posílají elektronicky, ale že to lidem padá do spamu.
To je tedy přístup,“ stěžovala si majitelka psa paní E. K.
Protože se na redakci obraceli i další nespokojení majitelé psů, zjišťovali
jsme, co je příčinou problémů.
זזז

Tři roky platný zákon
Ze zákona mají být čipováni od ledna všichni psi s výjimkou štěňat mladších 6 měsíců a psů s jasně čitelným
tetováním, které bylo provedeno před
3. červencem 2011. Povinnost nechat
psa čipovat byla zákonem stanovena
již v roce 2017 a každý chovatel měl
tři roky na to, aby tak učinil.

Z důvodové zprávy k přijetí vyhlášky vyplývá, že za tříleté období z celkového počtu 3650 psů měla Jihlava
v evidenci pouze 173 psů označených
mikročipem nebo tetováním, a to
město dlouhodobě poskytovalo úlevu na poplatku za psa, který byl poprvé čipován. K datu 18. února se zaregistrovalo podle údajů magistrátu jen
2587 psů.
„Někteří pejskaři chodili ohlásit číslo
čipu ještě před vydáním vyhlášky a čerpali tak úlevu na poplatku. A většina
těch, kteří přišli osobně nebo si telefonicky
ověřovali, zda mají čip registrován, byla
velmi vstřícných a milých,“ řekla redakci vedoucí oddělení místních poplatků
magistrátu Renáta Kubištová.
Prý bylo i malé procento těch, kteří
se zlobili, že musí na úřad. Formulář
podle jejích slov bylo možné ale doručit také poštou. A lidé, kteří mají
zaručený elektronický podpis nebo
datovou schránku, mohli čip ohlásit
i elektronicky (mezi pejskaři jich ale
asi moc není).
„Jedná se o standardní postup v souladu se správním řádem, který je pro úřad
závazný,“ doplnila Kubištová.
Známá a typická vlastnost „nechávat
vše na poslední chvíli“ zafungovala tedy
i v tomto případě.
Majitelé psů vyplnili při ohlášení
platby za psy formulář pro vyrozumívání.

Formulář pro vyrozumívání
(https://www.jihlava.cz/mistnipoplatky-spolecne-formulare/ds56315/archiv=0&p1=103722).
V něm si mohou zvolit, zda mají či

nemají být informováni magistrátem
na termíny, případně na nedoplatky.
Kdo se rozhodl, že nechce vyrozumění dostávat, si za informovanost
k plnění svých povinností odpovídá
sám. „Platí obecně, nejen na ty, kdo se
rozhodli kontaktní údaje správci poplatku neposkytnout. U místních poplatků
je totiž vždy primární, aby si poplatník
svou poplatkovou povinnost hlídal sám,
tzn. aby poplatek ve stanovené výši a
včas zaplatil. Zasílání složenek i upozornění na splatnost je službou, kterou
magistrát poskytuje nad rámec svých
zákonných povinností,“ vysvětlila Kubištová.

Registrace psů
K informování o registraci psů, nařízenou novou vyhláškou, magistrát
přistupoval jinak.
„Informace o evidenci trvale označených psů šla na veřejnost pouze tiskovou
zprávou, kterou převzala média (20
ledna – pozn. redakce).
Tato forma byla zvolena nejen z důvodu, že nám poplatníci svěřili své kontaktní údaje pouze v souvislosti se správou poplatku ze psů (účel správy daní
je ve formuláři výslovně uveden), ale i z
důvodu, že e-mailů a tel. čísel pro účel
správy daní nahlásili poplatníci málo (
zaslání SMS je navíc omezeno počtem
znaků a nelze je zcela automatizovat),“
popsala Kubištová postup.
Pokud je držitel psa již přihlášený
k poplatku, chce pouze nahlásit číslo
čipu a nepožaduje vydání potvrzení
o zaevidování čipu, může vyplněný
formulář také odevzdat na podatelně
úřadu.
Po přechodnou dobu jednoho roku
také zůstává povinnost majitelů nechat svému psovi na obojku známku.
„Když jsme připravovali vyhlášku o
evidenci trvale označených psů, problematiku psích známek a čipů jsme řešili

a došlo k dohodě, že známky ponecháme na jeden rok souběžně s čipy, protože
jsme předpokládali, že ne všichni splní
podmínku a nechají psa čipovat do 31.
12. 2019. Za takové situace jsme nechtěli zrušit možnost identifikace psa
v terénu,“ doplnil Jan Frenc, ředitel
Městské policie Jihlava.
Lhůta pro přihlášení čipovaného
psa do evidence skončila 30. ledna.
Evidence probíhá na oddělení poplatků ekonomického odboru jihlavského magistrátu.

Formulář pro přihlášení psa
https://www.jihlava.cz/prihlasenipsa-do-evidence-trvale-oznacenychpsu/d-536716
Nenahlášení psa do evidence trvale označených psů je přestupkem, za
který hrozí sankce od napomenutí až
po maximální částku 100 tisíc Kč.

Poplatky za psy
K poplatkům za psy a jejich vymáhání Kubištová uvedla: „Informace
poplatníkům místního poplatku ze psů
posíláme v několika vlnách. Před splatností odesíláme upozornění na blížící se
splatnost poplatku e-mailem a pomocí
SMS. Jak v e-mailu, tak v SMS jsou uvedeny platební údaje. Lidé, kteří kontaktní
údaje neuvedli, upozornění logicky nedostanou.“
Po splatnosti posílá magistrát stejným způsobem upomínku. „Není-li
zaplaceno – doručujeme platební výměry
(do vlastních rukou). Kdo si poštu přebírá, o dluhu se dozví,“ řekla Kubištová.
Vyměření poplatku se děje až po
ukončení kalendářního roku, tzn. za
rok 2019 bude magistrát teprve vyměřovat poplatky podle vedoucí - „až
skončí hlavní nápor spojený s evidencí
čipů“.

Poznámka

Dotace ano, nebo ne?

Abychom mohli rozhodnout, zda město dotuje zájmovou skupinu pejskařů, musíme vyřešit otázku, zda započítáme platy pracovníků na psím útulku
a náklady na provoz psince.
Psinec neplní funkci jakési úschovny psů, když odjedou majitelé na dovolenou. Ani to, když pes uteče, aby si pro něj majitel přišel na útulek.
Slouží všem občanům mimo jiné tím, aby nám po městě nepobíhala zvířata,
která nikomu nepatří, a tak nás neohrožovala.
Po přijetí tohoto tvrzení se fakta o příjmech města z poplatků za psy (1,4 milionu ročně) a výdajích (740 tisíců na provoz psince, z nichž jen část je využita
na péči zaběhlých psů pejskařů), jeví jinak, než že jde o dotace pejskařům.
Jinou otázkou je, jak majitelé psů mají své psy vychované, aby nenarušovali
zásady občanského soužití.
Lubomír Maštera

Drsný postup úředníků

Vyhlášku o evidenci psů schválilo městské zastupitelstvo 16. prosince 2019.
Další den ji město vyvěsilo na úřední desku.
Ale až o měsíc později - 20. ledna – vyšla na webu města tisková zpráva magistrátu o povinnosti zaregistrovat psa do 30. ledna. A na konci zazněla hrozba: Nenahlášení psa do evidence trvale označených psů je přestupkem, za který
hrozí sankce od napomenutí až po maximální částku 100.000 Kč.
Pane jo! To už je „silná káva“.
Pokud nesledujeme úřední desku a nečteme denní tisk, nemusíme o této
povinnosti vědět. Tisková zpráva magistrátu slouží spíše médiím, která ji mohou – ale také nemusí – dále zpracovat.
Dát deset dnů na splnění povinnosti tiskovou zprávou a pohrozit 100.000
pokutou občana naštve. A nic na tom nezmění fakt, že se alespoň zpočátku
bude pravděpodobně postupovat benevolentně vůči těm, kteří si psa nezaregistrovali včas.
Lubomír Maštera

