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Finanční odbor Městského úřadu v Pro-
stějově zaznamenal v posledních týdnech 
řadu dotazů týkajících se placení poplatků 
za držení psa. Připomínáme proto, že výše 
poplatku se v letošním roce nemění a je 
stejná jako loni. Jedinou změnou je zavedení 
nových známek pro pejsky. „Novou kovo-
vou známku zlatavé barvy na jedné straně 
s vyobrazením psa a příslušným číslem, 
na druhé straně s vyraženým rokem 2008 
vydáme držiteli psa na fi nančním odboru 
MěÚ v Prostějově po zaplacení poplatku na 
kalendářní rok. 

Od příštího roku budou držitelé dostávat po zaplacení poplatku pouze samo-
lepku s aktuálním rokem, kterou nalepí na stávající známku. Každý rok bude mít 
samolepka jinou barvu, což už na první pohled usnadní strážníkům městské poli-
cie kontrolu pejskařů. To je také cílem uvedené změny. Věříme, že náš záměr lidé 
pochopí,“ uvedla Miluše Šafandová z fi nančního odboru. 

Pro úplnost zveřejňujeme ještě sazebník poplatků dle platné vyhlášky:

Sazby poplatku ze psů

a) sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v částech 
města Čechovice, Čechůvky, Domamyslice,  Krasice, Vrahovice a Žešov v domě 
s nejvýše dvěma byty 

1. za prvního psa …….…………………………………………………… 60 Kč 
2. za druhého psa ……….……. ..……….……………………………… 120 Kč 
3. za třetího a každého dalšího psa ……..……………………………… 1 200 Kč 

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího 
důchodu 

1. za prvního psa ……….……………………………….…………………  60 Kč 
2. za druhého a každého dalšího psa …………………………………… 120 Kč 

b) sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v domě 
s nejvýše dvěma byty v ostatních částech města Prostějova než jsou uvedeny 
v písmenu a) 

1. za prvního psa ………………………………………………………… 120 Kč
2. za druhého psa ……………..……………………………………….… 600 Kč
3. za třetího a každého dalšího psa …………………………………… 1 200 Kč

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího 
důchodu 

1. za prvního psa ……….……………………………….……………… 120 Kč 
2. za druhého a každého dalšího psa …………………………………… 300 Kč 

c) sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v domě s více 
než dvěma byty 

1. za prvního psa ………………………………………………………… 800 Kč 
2. za druhého a každého dalšího psa ..………………………………… 1 200 Kč 

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího 
důchodu 

1. za prvního psa ……….……………………………….……………… 200 Kč 
2. za druhého a každého dalšího psa …..……………………………… 300 Kč

Nominujte významné osobnosti na udělení 
Cen města Prostějova za rok 2007

Sdružení obrany spotřebite-
lů (SOS) informuje spotřebitele 
o možnosti konzultací v poraden-
ském centru v Městské knihovně 
Prostějov, Skálovo náměstí.

Pracovníci poradenského centra jsou vám k dispozici 
každý první čtvrtek v měsíci od 14.00 do 16.00 hodin. Nej-
bližší termín: 6. března.

Poradna Sdružení 
obrany spotřebitelů

Starosta města Prostějova Jan Tesař a 
místostarosta Miroslav Pišťák položili 22. 
ledna na městském hřbitově kytici k hrob-
ce manželů Vojáčkových, aby tak uctili 
160. výročí narození Karla Vojáčka. Man-

želé Vojáčkovi hráli v dějinách Prostějova 
významnou roli, mimo jiné i v souvislosti 
s budováním secesního Národního domu. 
Karel Vojáček byl starostou města v obdo-
bí 1892 - 1898.   Foto: Jana Gáborová

Uctění památky starosty 
a mecenáše města Karla Vojáčka

poplatky za držení psa
Ptáte se na:

Město Prostějov bude už potřetí udě-
lovat významným osobnostem Ceny 
města. Do 28. února 2008 mohou ob-
čané, organizace nebo občanská sdru-
žení nominovat jakoukoli významnou 
osobnost, jejíž práce znamená přínos 
pro město Prostějov.

„S oceňováním významných osobnos-
tí jsme začali teprve před pár lety s cílem 
založit novou tradici. Myslím, že je velmi 
dobré, když se osobnosti, které výrazně 
napomohly ke zvýšení prestiže města 
v jakékoli oblasti své činnosti, dočkají 
slavnostního ocenění a uznání,“ říká 
místostarosta Prostějova Pavel Drmola. 
„Oceňované obory jsme striktně neo-
mezili , abychom tím nezúžili výběr no-
minovaných. V uplynulých letech jsme 
Cenu města udělili mnoha osobnostem, 
jejichž činnost je velmi rozmanitá. Od 
uznání za šíření demokracie, přes celo-
životní práci v divadelnictví až třeba po 
činnost literární,“ doplnil Drmola.

K nominaci je třeba uvést jméno 
a příjmení osoby navržené na ocenění, 
dále za jakou činnost by měl navržený 
cenu získat a podpis navrhovatele. No-
minace doručí navrhovatelé v písemné 
formě na adresu Městského úřadu v Pro-
stějově nebo přímo vedoucí kanceláře 
starosty RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové 
do 28. února 2008.

Formulář je možno stáhnout na 
webových stránkách města www.mes-
topv.cz pod odkazem:

http://www.mestopv.cz/files/2007_
ruzne/Ceny-mesta-Prostejova_formu-
lar_konecne.doc. 

Pravidla pro udělování Ceny města 
jsou k dispozici na stejných stránkách 
pod odkazem:

h t t p : / / w w w . m e s t o p v . c z /
showdoc.do?docid=9211.

Pod následujícími odkazy najdete 
informace o cenách udělených za rok 
2005 a 2006:

h t t p : / / w w w . m e s t o p v . c z /
showdoc.do?docid=9212.

h t t p : / / w w w . m e s t o p v . c z /
showdoc.do?docid=10841.   
 Mgr. Jana Gáborová, tisková mluvčí MěÚ

Archivním snímkem se vracíme k udělení cen města Prostějova za rok 
2006. Oceněné osobnosti jsou na snímku se členy vedení města.

Národní srovnávací zkoušky můžete složit 
na Gymnáziu Jiřího Wolkera 

Šance pro zájemce o studium na vysokých školách

(Dokončení ze strany 1)
„Na březnový termín se zájemci 

mohou přihlásit k testům ze základů 
společenských věd, anglického a ně-
meckého jazyka, obecných studijních 
předpokladů, matematiky a přírodních 
věd. Přihlášku je nutno podat nejpoz-
ději do 16. března. Doporučuji všem 
zájemcům, aby si prostudovali webové 

stránky společnosti SCIO http://
scio.cz/, kde jsou uvedeny veškeré další 
podrobnosti ke srovnávacím zkouškám 
včetně termínů a předmětů, ze kterých 
je zkouška organizována,“ dodala 
Průšová s tím, že v letošním roce složí 
národní srovnávací zkoušku na 40 až 
45 tisíc maturantů z České republiky 
a Slovenska. 

„Národní srovnávací zkoušky 
v Prostějově jsou naším příspěvkem 
k usnadnění přístupu prostějovským 
maturantům k vysokoškolskému stu-
diu. Jsme rádi, že jsme jim nabídli tuto 
možnost letos v Prostějově a nemusí 
za ní cestovat do Olomouce, případně 
jiných krajských měst,“ uzavřel ředitel 
GJW Michal Šmucr.  (jg) 

Kde vám poradí řešit spotřebitelské problémy

Konzultační dny České obchodní inspekce probíhají 
vždy první pracovní pondělí v měsíci v kanceláři č. 435 
Městského úřadu v Prostějově, Školní ulice č. 4, Pro-
stějov, a to vždy od 13 do 16 hodin. Nejbližší termín: 
3. března.  

Bližší informace je možné získat na Obecním živnos-
tenského úřadu MěÚ v Prostějově, Školní ulice 4, Pros-
tějov, v přízemí objektu.

Konzultační dny 
České obchodní inspekce

V prvních měsících roku značná část 
motoristické veřejnosti odesílá platby 
za svou havarijní pojistku. Ne každý 
však ví, že by výši této částky mohl 
rok od roku snižovat. Klesá-li pojistná 
hodnota vozu, měla by takovou sku-
tečnost odrážet i cena pojištění. Danou 
skutečnost nám potvrdil také poslední 
spotřebitelský průzkum v oblasti hava-
rijního pojištění.

Havarijní pojištění vozu je možné 
rozdělit do tří skupin podle metody 
výpočtu pojistné hodnoty. Automobil 
si můžeme pojistit na cenu nového 
vozu, hodnotu časovou nebo obecnou. 
Jestliže zvolíme časový či obecný způ-
sob výpočtu, hraje v případné škodné 
události zásadní roli tabulková, resp. 
tržní cena vozidla. Právě při tomto po-
stupu ocenění lze na pojistném ušetřit 
přinejmenším několik stokorun ročně. 
Pojistná hodnota zde  totiž nemá kon-
stantní charakter a tento vývoj by měl 
odrážet pohyb samotného pojistného.

Podle právního výkladu SOS zákon 
o pojistné smlouvě, zák. č. 37/2004 
Sb., stanoví, že pojistník má právo 
požadovat na pojistiteli úpravu sumy 
pojistného, změní-li se pojistná hod-
nota věci. Michal Kebort, fi nanční spe-
cialista SOS, k tomu říká: „Stárnoucí 

vůz postupně ztrácí ze své ceny. To je 
neoddiskutovatelný fakt, kterého vyu-
žívají samotné pojišťovny při výpočtu 
eventuálního odškodnění. Je tedy na 
místě žádat, aby obdobnému poklesu 
odpovídalo pojistné, jež za svůj vůz 
platíme.“

SOS – Sdružení obrany spotřebitelů 
provedlo v průběhu listopadu 2007 
průzkum zaměřený na každoroční au-
tomatický přepočet pojistného. V roli 
spotřebitelů jsme se dotázali čtrnácti 
pojišťoven působících na českém trhu. 
Odpovědi se nám dostalo od dvanácti 
respondentů a z jejich textu bylo patr-
né, že jsou si „práva na přepočet“ velmi 
dobře vědomi. Vysloveně negativní 
reakce jsme se nedočkali. Konstatovali 
jsme však s podivem, že automatickou 
možnost každoročního přepočtu za-
hrnulo do pojistné smlouvy v různé 
podobě pouze pět z dvanácti ústavů.

Ostatní nabízeli periodické přehod-
nocení jen formou osobní schůzky se 
zaměstnancem pojišťovny na poboč-
ce. Často však zdůrazňovali, že by se 
vzhledem k dodatečným účtovaným 
položkám (za změnu smlouvy apod.) 
nemusela operace vůbec vyplatit. „Do-
datečné personální náklady na obou 
stranách generuje především nutnost 

navštěvovat každoročně pojišťovnu. 
Jestliže pojišťovny na něčem ‚šetří‘, 
tak hlavně na tom, že mnoho klien-
tů o možnosti přepočtu vůbec neví 
a oprávněných úspor se nedožadují!“ 
oponuje pojišťovacím poradcům Mi-
chal Kebort.

SOS tedy doporučuje, aby se moto-
risté při výběru pojistitele zaměřili i na 
možnost rekalkulace pojistného. Zvláš-
tě by se na to měli soustředit majitelé 
zcela nového vozu. Zde může podobná 
služba ušetřit každý rok i tisíce. Pokud 
pojistná smlouva klauzuli o automatic-
kém přepočítání pojistného v závislosti 
na pojistné hodnotě neobsahuje, spo-
třebitel by se ho měl dožadovat osobně 
na pobočce.

Bližší informace o zmíněné proble-
matice včetně srovnávací tabulky na-
leznete na našich webových stránkách 
(Levnější havarijní pojištění od Nového 
roku). Setkáte-li se u své pojišťovny 
s odporem, resp. budete-li přímo od-
mítnuti, můžete se obrátit na Spotře-
bitelská informační centra SOS po celé 
ČR či na poradenskou linku SOS – 900 
08 08 08 (8 Kč/min). K dispozici je také 
elektronická poradna na webových 
stránkách www.spotrebitele.info. 

  Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Nechte si přepočítat havarijní pojistku!

Žádosti o veřejnou finanční podporu lze 
podávat nejpozději do konce února 2008

Rada města Prostějova na své 29. schůzi konané dne 8. ledna 2008 
po projednání stanovila termín pro podání žádostí o veřejnou fi nanční 
podporu na letošní rok do konce února 2008.


