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 přidělené evidenční číslo/VS 

O H L Á Š E N Í 
k místnímu poplatku ze psů 

Držitel psa – právnická osoba: 

Název/obchodní firma:  

Sídlo:  

IČ:  

Místo podnikání:  

Statutární orgán, jméno, příjmení:  

Tel. kontakt:  

 
Plemeno psa barva stáří pohlaví čís. tetování nebo čipu od kdy držen poplatek Kč/rok 

       

       

 

Jsem osobou: 
nevidomou, bezmocnou, s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod ANO NE 
provádějící výcvik psů, určených k doprovodu výše uvedených osob ANO NE 
chovající psa pro potřeby Policie ČR, Městské policie a Svazu záchranné brigády kynologů ČR ANO NE 
která protokolárně převzala psa z útulku pro psy ANO NE 
které stanoví zvláštní předpis držení a používání psa (např. zákon o myslivosti) ANO NE 
která je členem kynologického klubu ANO NE 

Osvobození, popř. úlevu je držitel psa povinen prokázat a vždy do 31. března příslušného kalendářního roku doložit, že 
důvod pro osvobození od poplatku nebo snížení trvá. 
 
Jsem poživatelem: 

invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je mým jediným zdrojem příjmů ANO NE 
sirotčího důchodu ANO NE 

Nárok na sníženou sazbu poplatku je držitel psa povinen prokázat, popř. prohlásit.  
 
Osvobození od poplatku nebo jeho snížení zaniká, zanikne-li důvod, pro který snížení nebo osvobození bylo povoleno.  
 
Bydlím*: 

 v rodinném domě  
 v bytovém domě 
 v místních částech Čertyně, Štěkře, Dolní Svince, Horní Svince  
 jedná se o sídlo podnikání 

*zaškrtněte 
 

Počet psů v držení:  

 
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a pravdivě a jsem si vědom/a důsledků v případě uvedení nesprávných, 
nepravdivých nebo neúplných údajů. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, oznámím změnu do 15 dnů 
ode dne, kdy nastala.  
Byl/a jsem seznámen se svými povinnostmi držitele psa vyplývající z platné obecně závazné vyhlášky obce o 
místních poplatcích. 
 

V Dolním Třeboníně dne:…………………….. 
                      ………………………………………. 
                      podpis držitele psa 
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Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba – držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo na území 

obce nebo v jeho místních částech. Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. 
Poplatník je povinen oznámit do 15 dnů nabytí psa do držení. Poplatková povinnost vzniká okamžikem, 

kdy fyzická nebo právnická osoba nabude do svého držení psa staršího 3 měsíců nebo okamžikem, kdy pes, 
jehož fyzická nebo právnická osoba je držitelem, dosáhne věku 3 měsíců. V případě držení psa po dobu kratší 
než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.  

Do 15 dnů je poplatník povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatkové 
povinnosti, a dále pak skutečnosti podstatné pro evidenci poplatku (zánik poplatkové povinnosti, změna držitele 
psa, změna trvalého pobytu, vznik, popř. zánik nároku na osvobození nebo úlevu, apod.). 

Sazby poplatku a jejich splatnosti jsou uvedeny v platné obecně závazné vyhlášce obce o místních 
poplatcích.  

Při přihlášení psa obdrží držitel nepřenosnou evidenční známku. Evidenční známku obdrží i psi, kteří jsou 
od poplatku osvobozeni, popř. poplatku nepodléhají. Ztráta nebo odcizení známky musí být nahlášena do 15 
dnů. Správce poplatku vydá bezplatně známku novou. V souladu s platnou vyhláškou obce o zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích musí být pes touto evidenční známkou 
označen.  
  

Úřední záznamy 
 
Předložené doklady/poznámky: 
 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

Ověřil/a za OÚ: ……………………………….     podpis: ………………………………. 

 

 

 

 


