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ZÁKLADNÍ

Informace pro plátce poplatku za psa

INFORMACE K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatek platí statutárnímu městu držitel psa, jestliže je na území tohoto města (v
městském obvodu města Ostravy) přihlášen1nebo jestliže má na území tohoto města
sídlo.
Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů vznik své poplatkové
povinnosti a rovněž každou skutečnost, která má vliv na výši poplatkové povinnosti –
vznik a zánik osvobození nebo změnu údajů (změna majitele, úmrtí nebo darování psa,
změna trvalého pobytu apod.).
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o
místních poplatcích a OZV osvobozena. Důvod osvobození musí poplatník správci
prokázat.
Každý pes je označen čipem a evidenční známkou, kterou mu přidělil správce poplatku.
Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.
Poplatková povinnost vzniká v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy
nabyl psa staršího tří měsíců. Za vznik poplatkové povinnosti je považuje i změna místa
přihlášení nebo sídla. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc. Zanikne-li
poplatková povinnost (např. úhyn, ztráta nebo darování psa), poplatek se platí i za
započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti.
Za každého přihlášeného psa, pokud není osvobozen od poplatku, platí držitel psa místní
poplatek (poplatková povinnost).
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Od platby místního poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
- osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je
držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
- osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v odst. 1 písm. a)
OZV 19/2019,
- osoba provozující útulek pro zvířata,
- osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
Aktualizováno ke 2. 1. 2020.
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