
Místní poplatek ze psů 

1. Název úkonu 

Místní poplatek ze psů  

2. V jakém případě ve věci jednat 

V případě přihlášení k místnímu poplatku za psa, odhlášení psa z evidence, nebo u vás 

nastala změna, která má vliv na výši stanoveného poplatku. 

3. Charakteristika úkonu 

Poplatek za psa se platí za psa staršího 3 měsíců, jehož držitelem je fyzická nebo 

právnická osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území městské části Brno-

Útěchov. U cizinců – ohlášení místa pobytu na území městské části Brno-Útěchov, dle 

zák. o pobytu cizinců na území ČR a zák. o azylu nebo dočasné ochraně cizinců. 

Držitel psa je povinen přihlásit psa do evidence do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve 

stejném termínu je povinen ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik 

poplatkové povinnosti. Přihlásit psa je povinen i držitel, který bude uplatňovat zákonnou 

možnost osvobození od poplatku. Při přihlášení psa do evidence obdrží přihlašující 

evidenční známku psa. Základní sazba za jednoho psa je stanovena od 1. 1. do 31. 12. 

běžného roku. 

4. Výsledek úkonu 

Platba poplatku včas a ve správné výši. 

5. Kdy věc řešit 

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů každou změnu, která má vliv 

na započetí, zánik nebo výši poplatkové povinnosti. 

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky 

Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel 

certifikačních služeb, lze učinit na elektronické adrese: info@utechov.brno.cz. Bez 

použití zaručeného elektronického podpisu je nutné podání do 5 dnů potvrdit písemně 

nebo ústně. Potřebné formuláře (viz níže). 

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky 

Fyzická osoba – občanský průkaz, v případě zastupování držitele psa plnou moc 

(nemusí být ověřená). 

Právnická osoba – pokud není jednatelem firmy, zmocnění a výpis z obchodního 

rejstříku.  

Pokud držitel uplatňuje zákonnou možnost osvobození od poplatku nebo zařazení do 

jiné poplatkové skupiny, předloží průkaz ZTP, ZTP/P. Dalšími doklady jsou: potvrzení 

o nabytí psa z útulku, doklad o provozování útulku pro zvířata, doklad o provádění 

výcviku psů pro nevidomé a bezmocné, případně jiný doklad, který umožňuje 

osvobození držitele psa na základě zvláštního právního předpisu. 

Potřebné formuláře 

a) Přihlášení psa - přiznání k místnímu poplatku za psů 

b) Odhlášení psa 

V elektronické podobě lze formuláře nalézt na adrese https://brno-utechov.cz/ 

Formuláře je možné vyzvednout na ÚMČ Brno-Útěchov. 
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8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky 

Elektronicky na adresu: info@utechov.brno.cz s ověřeným elektronickým podpisem 

nebo do datové schránky, ID: 8urbyje. 

 

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat 

ÚMČ Brno-Útěchov, Adamovská 15/6, 644 00 Brno, správce poplatku: Jitka 

Koldovská. 

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

 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky 

viz bod 11.  

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky 

Místní poplatky upravuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 20/2021, 

o místních poplatcích, platná od 1. 1. 2022, ve znění pozdějších vyhlášek*1, zákon č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

• Základní sazba za psa                                                                     200,- Kč/rok 

• Za každého dalšího psa                                                                   400,- Kč/rok 

U osob starších 65 let a osob, jejichž jediným zdrojem příjmů je důchod: 

• Sazba za jednoho psa                                                                     100,- Kč/rok 

• Za každého dalšího psa                                                                  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, VS č. známky nebo do poznámky 

uveďte jméno majitele psa. 

Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření ročně, 

nejpozději do 31. března každého roku.  

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, 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 přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému správci. 

Osvobození a úlevy 

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

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je 

považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího 
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sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící 

výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata 

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

poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky státu, příspěvkové organizace, 

organizace Červeného kříže a nadace, které jsou držiteli psů, držitelé psů z útulku po 

dobu jednoho roku od data jejich převzetí z útulku a držitelé záchranářských a 

canisterapeutických psů. 

Držiteli psa, kterým je osoba, jejímž jediným zdrojem příjmů je důchod, vyplácený 

podle zákona o důchodovém pojištění, se poskytuje úleva na poplatku, spočívající ve 

stanovení sazby poplatku za prvního psa ve snížené sazbě. 

Držitel psa, který dosáhne věku 65 let, platí sníženou sazbu poplatku ze psa od 1. 1. 

následujícího kalendářního roku.  

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu 

----------  

13. Opravné prostředky 

Dle § 109 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád v platném znění se lze proti platebnímu 

výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku do 30 dnů ode 

dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek. 

14. Časté dotazy 

Od kdy mám psa přihlásit? 

Do 15 dnů po jeho nabytí, poplatek budete platit za psa staršího tří měsíců. 

Ztratil jsem evidenční známku, co mám dělat? 

V úřední den dostanete novou na Úřadu městské části Brno-Útěchov, Adamovská 

15/6, Brno-Útěchov. 

Pes mi uhynul, co mám dělat? 

Do 15 dnů přijďte v úřední den na Úřad městské části Brno-Útěchov, Adamovská 

15/6, Brno-Útěchov, kde vyplníte odhlášku a vrátíte evidenční známku psa. 

Přijde mi složenka na zaplacení poplatku za psa? 

Ne, složenky se posílat nebudou, na webových stránkách MČ naleznete potřebné 

informace, popřípadě dostanete před datem splatnosti informativní sms (pokud jste se 

přihlásili k odběru informačních sms zpráv) 

15. Sankce 

Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, 

vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Pokud poplatek není zaplacen 

včas, lze ho navýšit dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném 

znění až na trojnásobek. 

16. Působnost 

Přenesená.  

17. Oblast 

Životní prostředí.  

18. Klíčová slova 

Pes, držitel, poplatník, poplatek ze psů.  
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19. Počátek platnosti popisu úkonu 

1. 1. 2022  

20. Konec platnosti popisu úkonu 

Bez omezení.  

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním 

systému 

Není veden v základním registru nebo agendovém informačním systému.  

 


