
 

Přiznání k místnímu poplatku ze psů 

 

Jméno a příjmení držitele psa:………….…………………………………………………………….. 

Obecný identifikátor ( RČ/ IČ) …………………….…………………………………………………. 

Adresa trvalého bydliště držitele psa:………………………………………………………………… 

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

Adresa pro doručování pokud se liší od trvalého pobytu …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon…………………………………………………………………………………………………… 

 

Počet psů, které mám v držení………………………………………………...……………… 

Údaje o psech (vyplní poplatník psa) Vyplní úřad 

plemeno psa pohlaví 

pes-fena 

stáří psa od kdy je pes 

držen 

Evidenční 

číslo známky 

Roční sazba 

poplatku 

Poplatková 

povinnost 

od data 

       

       

       

Tetování:   

Čip  

 

Poživatelé invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu: 

Druh důchodu……………………………………Od roku………………………………….. 

Důchod je mým jediným příjmem   ano – ne 

  

Úlevy a osvobození  - zaškrtněte v případě pokud se Vás týká některý z těchto bodů  

1) osoba nevidomá, osoba bezmocná, osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl 

přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu  

2) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob 

3) osoba, které stanoví povinnosti držení a používání zvláštní předpisy 

4) osoba provozující útulek 

Pes převzatý z útulku dne:………………….………….. doklad vystaven dne ……………………...... 

(osvobození od poplatků po dobu 6-ti měsíců ode dne převzetí) 

 

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě a že jsem si vědom(a) důsledků v případě 

uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 

 

 

Ve Vyšším Brodě dne……………………….  Podpis držitele psa……………………..…… 

 

 

Bytový dům  /  Rodinný dům I. Zóna ; /  Rodinný dům II. zóna 



Poučení: 
-Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Města Vyšší 

Brod č. 6/2019, o místním poplatku ze psů. 

-Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 

-Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má na území města Vyšší Brod trvalý pobyt nebo 

sídlo. 

-Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za 

následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv 

na výši poplatku. Přihlásit psa mají povinnost i občané, kteří podle vyhlášky poplatku nepodléhají.  

-Držitel psa je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření a to do 30. dubna příslušného kalendářního roku. 

-Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může správce poplatku nezaplacený poplatek zvýšit až na 

trojnásobek. 

 

 

Ztrátu nebo odcizení evidenční známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku. 


