POPLATKY ZE PSŮ
1
2

Identifikační číslo
Kód

238

3

Pojmenování (název) životní situace

Poplatky ze psů

4

Základní informace k životní situaci

Místní poplatek ze psů upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
(dále jen OZV) č. 20/2021, o místních poplatcích, oddíl II. Poplatek ze psů

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat
(podat žádost apod.)

Poplatek platí držitel psa. Držitelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je
přihlášena nebo má sídlo na území města Brna.

Jaké jsou podmínky a postup pro
řešení životní situace

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek vybírá úřad městské
části. Poplatník je povinen podat přihlášku k poplatku a rovněž oznámit každou
skutečnost, která má vliv na vznik poplatku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne
vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.
Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření.
Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek počínaje prvním
měsícem následujícím po měsíci, kdy poplatková povinnost vznikla, a to ve výši
roční sazby za každý započatý měsíc do konce roku.

7

Jakým způsobem zahájit řešení
životní situace

Poplatník je povinen podat písemné přiznání k poplatku. Stejně tak je povinen
podat písemné odhlášení psa. Nejlépe je tuto skutečnost prokázat řádným
dokladem např. potvrzení o úhynu psa vystavené veterinářem, změnu trvalého
bydliště platným občanským průkazem atd. Současně je nutno vrátit známku.
Doporučujeme osobní návštěvu u správce poplatku, který s vámi vše ochotně
vyřídí, pomůže s vypsáním potřebných formulářů, vypočítá sazbu místního poplatku
a seznámí vás s poviností poplatníka.

8

Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části města Brna Brno-Ořešín, U zvoničky 12/4

9

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Ořešín, Šárka Hrubá, tel. 541237257, úřední dny pondělí a středa 8:00 –
14:00 hod..

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

1) průkaz totožnosti (kontrola osobních dat)
2) doklad o převzetí psa z útulku
Poplatník je povinen podat písemné přiznání k poplatku a rovněž oznámit každou
skutečnost, která má vliv na jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti nebo vzniku těchto skutečností. Poplatník je povinen při plnění své
ohlašovací povinnosti sdělit správci poplatku své plné jméno (název), bydliště (sídlo
organizace), rodné číslo (IČ); podnikatelský subjekt číslo účtu u peněžního ústavu,
u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky.

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde
jsou k dispozici

formulář přihlášení i odhlášení psa je k dispozici na ÚMČ nebo lze použít formulář v
závěrečné části tohoto textu.

12

Základní sazba 300,- Kč/rok
Sazba za druhého a každého dalšího psa 500,- Kč/rok
Pro držitele psa, který je starší než 65 let je základní sazba 200,-Kč/rok a za
každého dalšího psa 300,-Kč/rok
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření nejpozději do 31. 3. každého
roku.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně úřadu, poštovní poukázkou nebo
bankovním převodem na účet č. 6145225339/0800, variabilní symbol 1341, s
uvedením příjmení majitele psa a adresy.
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13
14
15

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lze vyřídit osobně ihned

Kteří jsou další účastníci (dotčení)
řešení životní situace
Jaké další činnosti jsou po žadateli
požadovány

16

Elektronická služba, kterou lze využít sekretariat@oresin.brno.cz

17

Podle kterého právního předpisu se
postupuje

18
19
20

Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2021, o místních
poplatcích

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Jaké jsou opravné prostředky a jak se
uplatňují
Jaké sankce mohou být uplatněny v
případě nedodržení povinností

21

Nejčastější dotazy

22

Další informace

23

Informace o popisovaném postupu (o
řešení životní situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24

Související životní situace a návody,
jak je řešit

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části města Brna Brno-Ořešín, U zvoničky 12/4, 621 00 Brno

26

Kontaktní osoba

Šárka Hrubá, tel. 541 237 257, 602 259 079

27
28
29
30

Popis je zpracován podle právního
stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu
Případná upřesnění a poznámky k
řešení životní situace

1.1.2022
25.1.2022

https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-anarizeni/?cislo=4155&rok=2021&dokument=1&platnost=1

Přiznání k místnímu poplatku ze psů MČ Brno-Ořešín
Jméno a příjmení držitele psa: ................................................................................................*)
Trvalé bydliště.................................................................................................č.o….................*)
Rodné číslo: .............................................*) IČO....................................................................*)
U podnikajícího číslo bankovního účtu: ...................................................................................*)

Jsem držitelem průkazu ZTP ANO – NE **), č. průkazu ZTP…………………………*)
Platnost průkazu do:…. ………………………………………………………………........*)
Jsem držitelem průkazu ZTP/P ANO – NE **), č. průkazu ZTP/P …………………..*)
Platnost průkazu do: ………………………………………………………………………*)

Mám 65 a více let: ANO – NE **)
Druh důchodu ..........................................*) Vedle důchodu mám stálý příjem ANO – NE **)

*) Číslo
*)
Plemeno psa evidenční Stáří
známky

*)
pohlaví
(fenka/pes)

*)
Jméno psa

*)
Barva srsti

*)
Od kdy je pes
držen

Pes byl čipován dne ……………………………………………………………………….*)
Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a jsem si vědom/a právních následků v případě
uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
*) vyplní poplatník
**) nehodící se škrtne

V Brně dne

..............................................

..........................................................
vlastnoruční podpis

Převzato dne .....................................................

.....................................................................
potvrzení převzetí správcem poplatku
(podpis a razítko)

POUČENÍ
Poplatník je povinen podat písemně přiznání k místnímu poplatku ze psů a rovněž oznámit každou
skutečnost, která má vliv na vznik (zánik) poplatku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku (zániku)
poplatkové povinnosti nebo vzniku (zániku) těchto skutečností. Přiznání podává fyzická nebo
právnická osoba na předepsaném tiskopise u úřadu městské části, v jehož obvodě má držitel psa
trvalé bydliště nebo sídlo společnosti ke vzniku poplatkové povinnosti.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření takto:
a) nečiní-li více než 300 Kč ročně, nejpozději do 31.3.každého roku
b) činí-li více než 300 Kč ročně, ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března,
31. května, 31. srpna a do 30. listopadu každého roku, poplatník může celou částku uhradit
jednorázově předem do 31. března kalendářního roku
c) vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný:
- nečiní-li jeho výše za období od vzniku poplatkové povinnosti do konce roku více než
300,- Kč – do 15. dne 1. měsíce, od kterého se má poplatek platit,
- činí-li více než 300,- Kč, ve stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března, 31. května,
31. srpna a do 30. listopadu kalendářního roku.
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří příslušný úřad, který
poplatek podle této vyhlášky spravuje, poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
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 uvědoměn.
Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovenou vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím
podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy (např. odhlášení psa, příp. změna adresy trvalého
pobytu aj.) může správce poplatku uložit pokutu dle zvláštního předpisu zák. č. 337/1992 Sb. o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

ODHLÁŠENÍ PSA - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO-OŘEŠÍN
Odhlašuji tímto svého psa, kterého nevlastním ode dne ..............................................
Pes
a) utracen
b) uhynul
c) ztratil se
d) odstěhování z městské části
e) předán jiné osobě
Potvrzení veterináře přikládám – nepřikládám
Evidenční známku č. ........................ vracím - byla ztracena
Jméno a příjmení držitele psa:....................................................................................................
Ulice: ......................................................................

. č.p. domu: ..................................

Jsem si vědom(a) právních následků v případě uvedení nepravdivých a neúplných údajů.
V Brně dne ..........................................

Převzato dne: ...................................

Podpis .................................................

.....................................................................
potvrzení převzetí správcem poplatku a razítko

