Místní poplatek ze psů
1. Základní informace - vyhláška č. 5/2021 o místním poplatku ze psů
http://www.koprivnice.cz/urad/predpisy/vyhlasky/2021/v2105.pdf
Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než 3 měsíce. Držitel psa je
povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě 30 dnů vznik své poplatkové povinnosti.
Povinen je také oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatkové povinnosti
nebo na vznik a zánik osvobození nebo změnu údajů uvedených v ohlášení, a to do 30
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2. Jaké doklady je nutné mít k přihlášení sebou
občanský průkaz
očkovací průkaz psa
10 Kč na identifikační známku





V případě požadavku na osvobození od poplatku nebo jeho úlevy:
doklad o přiznání důchodu (důchodový výměr) v případě, že jste poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným
zdrojem příjmu, a to pouze v případě, že jste osobou mladší 65 let
osoby, které dosáhnout věku 65 let nemusí tuto skutečnost hlásit, nárok na
sníženou sazbu jim vzniká automaticky a správce tuto informaci sám zjistí
v systému a informuje držitele psa
průkaz ZTP/P, průkaz ZTP
osvědčení o speciálním výcviku záchranářského a lavinového psa
osvědčení o provedení canisterapeutických zkoušek
potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného
v honitbě dle příslušného zákona a potvrzení o zkoušce z výkonu apod.
doklad o převzetí psa z útulku









V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na
osvobození nebo úlevu, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku pro
příslušné kalendářní období zaniká.
3. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici






ohlášení k místnímu poplatku ze psů
odhlášení z místního poplatku ze psů
žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů
žádost o přidělení nové známky pro psa
čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů
Uvedené formuláře jsou k dispozici na stránkách města Kopřivnice:
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=formulare-koprivnice#of

4. Kde lze vyřídit
Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Odbor financí, oddělení správy místních poplatků a pohledávek
6. nadzemní podlaží, kancelář č. 684
vyřizuje: Mgr. Hana Ondrašinová
tel. 556 879 741, e-mail: hana.ondrasinova@koprivnice.cz

provozní hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30

12:30 - 17:00
12:30 - 14:00
12:30 - 17:00
12:30 - 14:00

5. Jaká je výše poplatku a jak jej lze uhradit
b) sazba poplatku za kalendářní rok podle místa přihlášení poplatníka nebo jeho
sídla:
Druh sazby

1 pes

každý
další pes

Dům s více než 2 byty v Kopřivnici nebo ohlašovna MÚ
Kopřivnice

1.000 Kč

1.500 Kč

Osoba starší 65 let - dům s více než 2 byty v Kopřivnici
nebo ohlašovna MÚ Kopřivnice

200 Kč

300 Kč

Rodinný dům Kopřivnice nebo jiná budova, která není
ohlašovnou MÚ Kopřivnice, bytovým ani rodinným
domem

300 Kč

450 Kč

Osoba starší 65 let - rodinný dům Kopřivnice nebo jiná
budova, která není ohlašovnou MÚ Kopřivnice,
bytovým ani rodinným domem

100 Kč

150 Kč

Místní části nebo Paseky - dům s více než 2 byty

200 Kč

300 Kč

Místní části nebo Paseky - rodinný dům nebo jiná
budova, která není ohlašovnou MÚ Kopřivnice,
bytovým ani rodinným domem nebo osoba starší 65 let

100 Kč

150 Kč

b) splatnost poplatku


nejpozději do 31.10. příslušného roku

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti je poplatek splatný do 30 dnů ode
dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
c) způsob úhrady poplatku:





v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu
poštovní poukázkou
bezhotovostním převodem na účet číslo 1767241349/0800 (nutno uvést
variabilní symbol, který přidělí správce poplatku)
prostřednictvím Portálu občana: https://portal.koprivnice.cz/zpo/platby

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
následujícím po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

V případě přeplatku na místním poplatku se tento vrací na žádost držitele psa, činí-li
více než 100 Kč.
Na základě předložení dokladu o zaplacení poplatku pro daný rok, si lze vyzvednout
na informacích MÚ Kopřivnice sáčky na psí exkrementy, a to v počtu 100 Ks na
jednoho psa a rok.
6. Podle kterého právního předpisu se postupuje




obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2021 o místním
poplatku ze psů
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

7. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený
poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek
podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Kopřivnice, odbor financí, jakožto správce poplatku, přistoupil ke
zvýšení nezaplaceného poplatku nebo jeho nezaplacené části o 0,5 násobek.
Tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost,
může správce poplatku uložit pokutu.
8. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat prostřednictvím Městského úřadu
Kopřivnice na Krajský úřad v Ostravě. Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se
zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.

