
Poplatek ze psů 

 

 

1. Identifikační číslo 

 

2. Kód  

218 

 

3. Pojmenování (název) životní situace 

Poplatek ze psů 

 

4. Základní informace k životní situaci 

Místní poplatky upravuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna             

č. 21/2018, o místních poplatcích, platná od 1. 1. 2019, ve znění pozdějších 

vyhlášek.     

 

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-Útěchov. 

 

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. 

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této 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. Nutno vrátit známku. 

 

8. Na které instituci  životní situaci řešit 

Úřad městské části  Brno-Útěchov, Adamovská 6, 644 00 Brno 

 

9.  Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit  

Finanční útvar 

Správce poplatku: Jitka Koldovská 

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod., tel. 541 239 135. 

 

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou 

1) průkaz totožnosti 

2) doklad o přiznání důchodu (nižší sazba poplatku) 

3) doklad o převzetí psa z útulku 



Poplatník je povinen při splnění 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 

a) Přihlášení psa - přiznání k místnímu poplatku za psů 

b) Odhlášení psa 

V elektronické podobě lze formuláře nalézt na adrese www.brno-utechov.cz 

Formuláře je možné vyzvednout na ÚMČ Brno-Útěchov. 

 

12. Jaké jsou  poplatky a jak je máte uhradit 

Základní sazba za psa                                                                      200,- Kč/rok 

Za každého dalšího                                                                           400,- Kč/rok 

 

U osob pobírajících jakýkoliv důchod (důchody), pokud je jediným zdrojem příjmů 

Sazba za jednoho psa                                                                       100,- Kč/rok 

Za každého dalšího                                                                            300,- Kč/rok 

 

Poplatník je povinen zaplatit poplatek městské části bez vyměření takto: 

• v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Útěchov, Adamovská 6, 644 00 Brno 

• převodem na bankovní účet č. 214 275 659/0300, v.s. č. známky nebo do 

poznámky uveďte jméno majitele psa. 

 

Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku nejpozději do         

31. března každého roku.  

Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný nejpozději do       

15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, 

která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. 

Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově 

příslušnému správci.  

 

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a 

osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P 

podle zvláštního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu 

těchto osob, osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy nebo 

osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 

Od poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky státu, příspěvkové 

organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů, osoby závislé na 

pomoci jiné osoby, držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jejich 

převzetí z útulku a držitelé záchranářských psů. 

http://www.brno-utechov.cz/


 

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena! 

 

13. Elektronická služba, kterou lze využít 

www.brno-utechov.cz 

 

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje 

Místní poplatky upravuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna             

č. 21/2018, o místních poplatcích, platná od 1. 1. 2019, ve znění pozdějších 

vyhlášek.     

 

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správně výši, bude vyměřen platebním 

výměrem a nezaplacený poplatek (nezaplacená část) může být zvýšen (a) až na 

trojnásobek. 

 

16. Nejčastější dotazy 

Nelze zobecnit. 

 

17. Za správnost popisu odpovídá útvar 

Útvar tajemníka ÚMČ Brno-Útěchov 

 

18. Kontaktní osoba 

Jitka Koldovská, tel. 541 239 135 

 

19. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 

1. 1. 2019 

 

20. Popis byl naposledy aktualizován 

1. 1. 2019 

 

21. Datum konce platnosti popisu 

bez omezení 

 

 

 

http://www.brno-utechov.cz/

