Poplatek ze psů
1

Identifikační číslo

2

Kód
238

3

Pojmenování (název) životní situace
Poplatek 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 č. 33/2005, o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, oddíl II. Poplatek ze psů

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Ve věci místního poplatku jedná fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má svůj trvalý
pobyt nebo sídlo na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Držitelem psa je nejen osoba, která psa vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová a nakládá s ním,
jako by jej vlastnila. tzn. že poplatkovou povinnost má osoba, která se o psa stará a zajišťuje péči
spojenou s jeho životem.

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek vybírá úřad městské části.
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 měsíc do konce roku.
Zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost placení poplatku uplynutím měsíce, ve
kterém poplatník přestal být držitelem psa, změnil místo trvalého pobytu nebo sídla, případně nastalo jeho
osvobození v souladu s obecně závaznou vyhláškou. Skutečnost prokáže poplatník příslušnému ÚMČ.

7

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Poplatník je povinen podat písemné ohlášení 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 (tzn. 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-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám.11, 621 00 Brno

9

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Ekonomický odbor
Správce poplatku: P. Hvižď
Úřední hodiny: pondělí + středa 8,00 - 17,00 hod

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou
1) průkaz totožnosti (kontrola osobních dat)
2) doklad o přiznání důchodu (nižší sazba poplatku)
3) doklad o převzetí psa z útulku

Poplatník je povinen při plnění své ohlašovací povinnosti sdělit správci poplatku své plné jméno (název),
bydliště (sídlo organizace), rodné číslo (IČO), fyzická osoba zaměstnavatele, poživatel důchodu všechny
svoje důchody, všechny svoje další zdroje příjmů, podnikatelský subjekt číslo účtu u peněžního ústavu, u
něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky.

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
1.U správce poplatku poplatník vypíše osobně formuláře
a) Přiznání k místnímu poplatku ze psů
b) Odhlášení psa
2. Je možné podat písemné odhlášení psa poštou – pozor na nutnost vrácení známky.
3. Na podatelně ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Základní sazba místního poplatku ze psů v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora je:
1) bytový dům 1.500,-Kč/rok/ první pes, každý další 2250,- /rok
2) rodinný dům 600,-Kč/rok/první pes, každý další 900,- /rok.
3) sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel jakéhokoliv důchodu (souběhu důchodů) pokud je (jsou) jediným zdroj
sirotčího důchodu 200,-Kč/rok/první pes, každý další 300,- /rok. Zvýšení sazby za druhého a každého dalšího psa + 50%/rok
Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet městské části bez vyměření takto: Nečiní-li více než 400,-Kč
ročně, nejpozději do 31. března každého roku. Činí-li více než 400,-Kč ročně, ve čtyřech stejných
splátkách, vždy nejpozději do 31.března, 31. května, 31.srpna, 30. listopadu každého roku. Poplatník
může celou částku uhradit jednorázově předem do 31. března kalendářního roku. Vznikne-li poplatková
povinnost během roku, je poplatek splatný: nečiní-li jeho výše za období od vzniku poplatkové povinnosti
do konce roku více než 400,-Kč ročně - do 15. dne 1.měsíce, od kterého se má poplatek platit. Činí-li více
než 400,-Kč, ve stejných splátkách vždy nejpozději do 31.března, 31.května, 31. srpna a do 30. listopadu
kalendářního roku.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, které byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního
předpisu. Osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, nebo osoba, které stanoví
povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Dále od poplatku jsou osvobozeni: organizační
složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů, osoby, které mají v
držení psa z útulku po dobu jednoho roku od data jeho převzetí z útulku, a držitelé záchranářských psů, o
jejich osvobození od poplatku požádají záchranné brigády kynologů do 30.11. předchozího roku na
následující rok.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně úřadu, složenkou nebo bankovním převodem. Správce
poplatku přidělí poplatníkovi variabilní symbol, který používá po celou dobu evidence.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Poplatník je povinen podat písemné ohlášení 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. Týká se i poplatníků od poplatku osvobozených. Správce poplatku vyřídí s poplatníkem vše
osobně ihned v den podání oznámení.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
nejsou

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Vyřízení povolení k provozování výherního hracího přístroje.

16

Elektronická služba, kterou lze využít
----

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon ČNR č. 565/1990Sb.o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 12/2007,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

18

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat odvolání a to ve lhůtě
30-ti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání musí obsahovat zákonem stanovené
náležitosti jak to ukládá § 48 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů. Další lhůty se odvíjí dle průběhu řízení

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří ÚMČ Brno-Řečkovice a
Mokrá Hora poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může ÚMČ zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Za porušení povinnosti nepeněžité povahy, stanovené vyhláškou č.12/2007
o místních poplatcích (např. ohlašovací povinnost), může správce poplatku uložit pokutu podle §
37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů opakovaně až do výše
2 milionů Kč.

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
Ekonomický odbor

26

Kontaktní osoba
P. Hvižď, tel.: 541 421 744

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
30.9.2007

28

Popis byl naposledy aktualizován
30.9.2007

29

Datum konce platnosti popisu

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

