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PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K MÍSTNÍMU POPLATKU
ZE PSŮ
1. Základní informace:
Přiznání k místnímu poplatku ze psů, starších šesti měsíců.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa (nebo její oprávněný zástupce) a má
na území města Plzně trvalý pobyt nebo sídlo.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Zároveň s podáním přiznání k poplatku ze psů vydá správce poplatku poplatníkovi
„Potvrzení o počtu psů“ pro potřeby veterinárního lékaře k naplnění Vyhlášky statutárního
města Plzně č. 19/2006 o některých povinnostech chovatelů psů (v platném znění).
Čipování se provádí na náklady příslušného městského obvodu, pokud držitel psa využije
služeb „smluvních“ veterinárních lékařů, jejichž seznam obdrží při přihlášení k poplatku
ze psů.
4. Způsob podání žádosti:
U místně příslušného úřadu městského obvodu. Podání lze učinit písemně, ústně do
protokolu, datovou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo odeslanou
prostřednictvím datové schránky.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Podle místně příslušného úřadu městského obvodu.
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Přihláška k místnímu poplatku ze psů.
K přiznání sazby dle čl. 4 písm. b) vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním
poplatku ze psů, v platném znění, je nutno předložit doklad vydaný příslušným správním
orgánem potvrzující, že držitel psa pobírá určitý druh důchodu a předložit čestné prohlášení,
že uvedený důchod či důchody jsou jeho jediným zdrojem příjmu.
Na požádání předložit občanský průkaz, výpis z obchodního rejstříku, Rozhodnutí o
přiznání příspěvku na péči, event. předložit průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním
postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P). Pokud držitel převzal psa z útulku,
předložit doklad o převzetí. Osvobození od poplatku ze psů je poskytováno držiteli, který
převzal psa z útulku provozovaného na území města Plzně, a to po dobu 12ti kalendářních
měsíců od okamžiku převzetí psa.
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Místní poplatek základní sazba: v rodinných domech za jednoho psa Kč 500,- za druhého
a každého dalšího psa Kč 1 500,-, pro ostatní držitele za jednoho psa Kč 900,-, za druhého
a každého dalšího psa Kč 1 500,snížení sazba: pro držitele, který pobírá invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký
důchod, eventuelně sirotčí důchod, a to i v případě souběhu dvou či více výše uvedených
důchodů, pokud tento důchod či důchody tvoří jediný zdroj příjmů činí poplatek za jednoho
psa Kč 200,-, za druhého a každého dalšího psa Kč 300,-.
8. Lhůty pro vyřízení:
Podat přiznání k poplatku ze psů do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a do 15 dnů
písemně oznámit každou změnu, která má vliv na výši poplatku. Splatnost je nejpozději do
30. 6. běžného roku, pokud nečiní poplatek více než Kč 500,-. Činí-li více, pak ve dvou
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stejných splátkách, a to nejpozději do 30. 6. a 30. 11., pokud nebude poplatek uhrazen
jednorázově do 30. 6. běžného roku.
9. Účastníci řízení:
Poplatník nebo jeho oprávněný zástupce.
10. Další požadované činnosti:
Žádné.
11. Právní úprava:
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
Vyhláška statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, v platném znění.
Vyhláška statutárního města Plzně č. 19/2006 o některých povinnostech chovatelů psů,
v platném znění.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Poplatek je splatný bez vyměření. Pokud není poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši
je vyměřen platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Proti platebnímu
výměru může být podáno odvolání písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku ve
lhůtě 30 dnů ode dne doručení. Proti hromadnému předpisnému seznamu může být podáno
odvolání u správce poplatku ve lhůtě do 30 dnů ode dne ukončení zpřístupnění tohoto
hromadného předpisného seznamu.
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Pokud poplatník nesplní svoji povinnost nepeněžité povahy (např. ohlašovací povinnost),
může správce poplatku uložit pokutu.
14. Správce postupu:
Finanční odbor
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 3. 2012
16. Datum provedení poslední aktualizace:
5. 8. 2015
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
Upozornění:
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat
svůj požadavek s úředníkem příslušného úřadu. Předložená žádost může být po překontrolování
úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.
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