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Č. 

Popis/text  

1. Označení postupu  
 Nedoplňovat 
2. Kód životní situace  
 Nedoplňovat 
3. Pojmenování (název) životní situace  
 Poplatek ze psů 
4. Základní informace k dané životní situaci, p ředmětu žádosti apod.  
 Poplatek ze psů dle obecně závazné vyhlášky města č. 1/2011 o místním poplatku ze 

psů s účinností od 1.1.2011, v platném znění.  
5. Kdo je oprávn ěn podat žádost, iniciovat jednání apod.  
 − Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, 

která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Bohumína. 
− Od 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 těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo 
opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní 
právní předpis (§2 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů). 

− Od poplatku se dále osvobozují: 
a) město Bohumín nebo jím zřízené příspěvkové organizace, nebo jím založené  

právnické osoby 
     b)   policie České republiky 
− Úleva se poskytuje: 
      fyzické nebo právnické osobě, která převezme psa z útulku v Bohumíně. Jeho      
      držitel bude od poplatku osvobozen po dobu dvou let ode dne převzetí psa. 
− Držitel psa je povinen správci poplatku vždy, a to nejpozději do 31.1.  

příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození  trvá.  Osvobození 
od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození. 

6. Podmínky, za kterých m ůže být dosaženo výsledku  
 Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo 

v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. 
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 
následující-ho po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. 
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba 
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž 
se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost 
nastala. 
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 

do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také 
zánik své poplatkové povinnosti. 

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 
7. Způsob, jakým je možno iniciovat řešení životní situace  
 Je nutné vyzvednout formuláře k ohlášení, odhlášení a změně místního poplatku ze 

psů nebo si je lze vytisknout na internetových stránkách města  
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/radnice/formulare/ 

8. Název instituce, která záležitost vy řizuje  
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 Městský úřad Bohumín 
Masarykova 158 
735 81  Nový Bohumín 

9. Konkrétní organiza ční útvar, který  záležitost vy řizuje  
 Městský úřad Bohumín 

finanční odbor – úsek správy místních poplatků 
735 81 Bohumín-Nový Bohumín 
1. patro, č. dveří 221 
pondělí, středa, od 07:30 do 12:00 
                          od 13:00 do 17:00 
tel. 596 092 274 
e-mail: ilykova.zora@mubo.cz - referent finančního odboru 

10. Potřebné doklady a další podklady požadované po žadatel i 
 K vyplněnému formuláři „Ohlášení – místní poplatek ze psů“ je nutno doložit: 

- doklad totožnosti,  
- očkovací průkaz psa, 
k osvobození od poplatku nebo poskytnutí slevy na poplatku dále nutno doložit: 
- průkaz ZTP/P,  
- potvrzení o převzetí psa z útulku v Bohumíně 
K vyplněnému formuláři „ Oznámení změny k místnímu poplatku ze psů“ nutno 
doložit: 
- doklad totožnosti 
- přiznání o starobním, invalidním důchodu, vdovském, vdoveckém, sirotčím důchodu 
(musí být jediným zdrojem příjmů) 
K vyplněnému formuláři „Odhlášení – místní poplatek ze psů“ nutno doložit: 
- průkaz totožnosti 
- doklad o zániku poplatkové povinnosti (eutanazii – vydává příslušný veterinář) 
- známku, kterou jste obdrželi při přihlášení psa 

11. Formulá ře používané p ři řešení dané životní situace požadované právním nebo 
interním p ředpisem  

 - Ohlášení – místní poplatek ze psů (fyzické osoby) 
- Ohlášení – místní poplatek ze psů (právnické osoby) 
- Odhlášení – místní poplatek ze psů  
- Oznámení změny k místnímu poplatku ze psů 
- Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů 

 
Formuláře lze získat na finančním odboru Městského úřadu Bohumín nebo na 
internetových stránkách města Bohumína 
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/radnice/formulare/ 

12. Správní a jiné poplatky  
 Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

- za psa v rodinném domě nebo na zahradě držitele psa 
první pes 240 Kč, druhý a každý další pes 600 Kč 

- za psa v ostatních obytných domech a za psa, jehož držitelem je právnická osoba  
první pes 1020 Kč, druhý a každý další pes 2040 Kč 

- za psa v rodinném domě nebo na zahradě držitele psa, jehož držitelem je poživatel 
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu  
první pes 120 Kč, druhý a každý další pes 240 Kč 
 
 



3 Životní situace pro m ěsto Bohumín  

 

 
- za psa v ostatních bytových domech, jehož držitelem je poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, 
anebo poživatel sirotčího důchodu  
první pes 180 Kč, druhý a každý další pes 300 Kč 

 
13. Lhůty a termíny  
 Poplatek ze psů je splatný: 

nečiní-li více než 400 Kč ročně nejpozději do 30.4. kalendářního roku, 
činí-li více než 400 Kč ročně, ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 30.4. a 31.8. 
příslušného kalendářního roku. 
Pokud vznikne poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný do 30 
dnů. 
 
Poplatek ze psů lze zaplatit hotově v pokladně Městského úřadu v Bohumíně, 
v budově A, 1. patře, č.dv.221, poštovní poukázkou vydanou Městským úřadem 
v Bohumíně nebo převodem z účtu na číslo účtu města Bohumín 19-
1721638359/0800 vedeného u České spořitelny, a.s. s variabilním symbolem 
poplatníka (slouží jako identifikace platby a držitel psa ho získá po přihlášení psa). 

14. Další účastníci (dot čení) postupu  
 - 
15. Popis dalších činností požadovaných po žadateli  
 Držitel psa po přihlášení obdrží identifikační známku a je povinen zajistit, aby pes 

známku viditelně nosil. 
16. Název a odkaz na funk ční elektronickou službu, která umož ňuje vyřízení 

příslušné záležitosti, pokud existuje  
 e-mail: ilykova.zora@mubo.cz - pouze pro poskytnutí informací 
17. Číslo a název p říslušného právního p ředpisu  (předpisy vydávané ve Sbírce 

zákonů), a úplné ozna čení příslušného ustanovení  
 Zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění 
18. Označení souvisejících p ředpis ů 
 Obecně závazná vyhláška města Bohumín č.9/2011 s účinností od 1.12.2012 
19. Místo, lh ůta a způsob pro podání opravného prost ředku  
 Postupuje se podle daňového řádu č. 280/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů 
20. Sankce, které mohou být uplatn ěny vůči občanovi (podnikatelskému subjektu) 

nebo orgánu ve řejné správy p ři nedodržení p ředepsaných povinností, postup ů, 
podmínek apod.  

 Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
městský úřad poplatek platebním výměrem. 
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může 
městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

21. Vybrané nejd ůležitější často kladené otázky, související s danou životní si tuací, 
a stru čné odpov ědi na n ě 

  Lze využít slevy důchodců přihlášením psa např. na prarodiče, i když držitel psa 
bydlí jinde a psa má u sebe? 
Odpověď: jednoznačně nelze! 

22. Související informace z pohledu resortu a daného úz emí, umož ňující se 
seznámit se širším kontextem řešené životní situace, b ěžnými lh ůtami vy řízení 
apod., odkud jsou čerpány pot řebné finan ční zdroje atd.  

 - 
23. Jiné informa ční zdroje, komunika ční formy. Uve ďte také, kde a za jakých 

podmínek jsou k dispozici  
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 - internetové stránky města http://www.mesto-bohumin.cz 
- Městský úřad Bohumín, finanční odbor, úsek místních poplatků, budova A, 1.patro, 
č. dv. 221, tel. 596 092 274 

24. Související životní situace/návody k řešení životních situací a další související 
odkazy nap ř. na právní p ředpisy  

 - 
25. Označení odpov ědného správce popsaného postupu  
 Městský úřad Bohumín 

finanční odbor  
poplatek ze psů 
budova A, 1. patro, č. dv. 221 
tel. 596 092 274 

26. Jméno osoby - odpov ědného správce popsaného postupu  
 Ilyková Zora 
27. Datum, od kterého návod platí  
 1.1.2011 
28. Datum poslední aktualizace a nebo verifikace správn osti postupu  
 7.4.2017 
29. Datum konce platnosti, je -li známo  
 - 
30. Případná up řesnění a poznámky, p ředevším pro zam ěstnance VS, které mohou 

pomoci ú ředníkovi p ři orientaci v životní situaci ob čana 
 - 

 
 


