1. Identifikační číslo
2. Kód
218
3. Pojmenování (název) životní situace
Místní poplatek ze psů.
4. Základní informace k životní situaci
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců, jejichž držitel má trvalý pobyt nebo sídlo firmy na
území městské části Brno – Nový Lískovec. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je
od poplatku osvobozena. Při přihlášení psa držitel obdrží evidenční známku, která je
nepřenosná na jiného psa a při odhlášení se vrací.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Držitel psa (poplatník) je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové
povinnosti, tj. vyplnit ohlášení k místnímu poplatku ze psů. Ve stejné lhůtě je poplatník
povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, předání psa jinému držiteli)
a také každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Při plnění ohlašovací povinnosti je
ubytovatel povinen sdělit správci poplatku i další údaje, stanovené v § 14a zákona o místních
poplatcích.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Dostavit se na úřad a přihlásit se k poplatku.
8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části města Brna
Brno - Nový Lískovec, 634 00 Brno, Oblá 75a
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Finanční odbor ÚMČ, I. patro, dveře č. 5 – Veronika Dufková, ve stanovené době pro úřední
dny (pondělí a středa od 8 do 17 hod.), případně i v jiné dny po předchozí domluvě.
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občanský průkaz, v případě zastupování držitele psa plnou moc. Při uplatnění sazby pro
poživatele důchodu je nutno předložit potvrzení o důchodu. Osvobození od poplatku se
prokáže průkazem ZTP/P, potvrzením o nabytí psa z útulku, nebo dokladem prokazujícím
jiný důvod osvobození od poplatku.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
• Přihlášení psa „ Ohlášení k místnímu poplatku ze psů“
• Odhlášení psa „ Odhlášení psa z evidence“
Formuláře jsou k dispozici v kanceláři č. 5 (pokladna) na finančním odboru ÚMČ.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatek ze psů:
• Základní sazba pro bytový dům: 300 Kč/rok
• Základní sazba pro rodinný dům: 300 Kč/rok
• Druhý a každý další pes v bytovém nebo rodinném domě: 300 Kč/rok
Snížené sazby (poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího důchodu):
• bytový dům: 200 Kč/rok
• rodinný dům: 100 Kč/rok
• druhý a každý další pes v bytovém domě: 200 Kč/rok
• druhý a každý další pes v rodinném domě: 100 Kč/rok
Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet městské části Brno - Nový Lískovec bez
vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku. 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. Platbu lze provést:
• v hotovosti na pokladně ÚMČ – dveře č. 5,
• vyžádanou složenkou,
• bezhotovostně převodem na bankovní účet číslo: 4200089220/6800,
variabilní symbol = pořadové číslo poplatníka (na vyžádání sdělí odpovědný
pracovník ÚMČ), konstantní symbol 1318, specifický symbol 1341.
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P, 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 (např.
zákon o myslivosti).
Od poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený
kříž a nadace, které jsou držiteli psů, osoby, závislé na pomoci jiné osoby (zákon o sociálních
službách), osoby, které mají v držení psa z útulku po dobu jednoho roku od data převzetí
z útulku a držitelé záchranářských psů.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Při doložení všech náležitostí se přihlášení a odhlášení psa vyřídí okamžitě.
14. Kteří jsou další účastnici (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Čestné prohlášení poživatele invalidního, starobního,
důchodu o tom, zda důchod je jeho jediným zdrojem příjmů.
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16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
• Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
• Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
• Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích,
v platném znění. Najdete ji na www.brno.cz.

18. Jaké jsou související předpisy
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na
veřejných prostranstvích, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Podle daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) je možné podat odvolání proti platebnímu
výměru do 30 dnů ode dne doručení, a to u finančního odboru ÚMČ Brno – Nový Lískovec.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, budou mu vyměřeny
platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část poplatků může
správce poplatků zvýšit až na trojnásobek. Tomu, kdo ve stanovené lhůtě nevyhoví výzvě ke
splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, může být uložena pořádková pokuta podle
daňového řádu.
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také
z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Magistrát města Brna, Odbor rozpočtu a financování (www.brno.cz).
22. Za správnost popisu odpovídá útvar
Finanční odbor ÚMČ Brno - Nový Lískovec.
23. Kontaktní osoba
Veronika Dufková, telefon 547 428 916, e-mail dufkova@nliskovec.brno.cz
24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 1. 2016
25. Popis byl naposledy aktualizován
15.6.2016
26. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

