Obecní úřad Jezbořice čj.: ………………….

Ohlášení držení psa/psů
(dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle
obecně závazné vyhlášky Zastupitelstva obce Jezbořice o místním poplatku ze psů č. 2/2020)
Držitel psa
Jméno, příjmení/název: ………………………….…………………………………………………...
Datum narození/IČ: ……………………….......................................................................................
Trvalý pobyt/sídlo:

…………………………………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za práv. osobu v poplatkových věcech: ……………………..……………..
Číslo účtu: ……………………………………..
Údaje rozhodné pro stanovení poplatku:

1. psa mám v držení od: ………………………….
Plemeno
Jméno psa

pohlaví

barva

stáří

barva

stáří

Číslo čipu

Důvod osvobození*

2. psa mám v držení od: …………………....…
Plemeno
Jméno psa

pohlaví
Číslo čipu

Důvod osvobození*

**3. a dalšího psa mám v držení od: …………………....…
Plemeno
Jméno psa

pohlaví

barva

Číslo čipu

Důvod osvobození*

*Viz níže – Osvobození od poplatku (str.2).
**V případě více psů lze pokračovat na dalším formuláři.

Celkový počet psů poplatníka: ……………………………
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stáří

Poučení:
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená
nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“), a to obci příslušné podle svého místa
přihlášení nebo sídla. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne,
kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů
je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo
prodej). Tato povinnost se vztahuje i na osobu od poplatku osvobozenou.

*Osvobození od poplatku:
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis. Tyto skutečnosti se doloží např. předložením průkazu ZTP apod.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od
poplatku ve stanovené lhůtě, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.
Poplatek je splatný nejpozději do 15. 04. příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku činí:

a) za jednoho psa 100 Kč;
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč.
Správa místních poplatků se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
jedná se tedy o daň (§ 2 odst. 3 písm. a) daňového řádu).
Prohlašuji, že uvedené údaje odpovídají skutečnosti a že jsem si vědom(a) důsledků v případě
uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

V Jezbořicích dne: ………………………

Podpis, příp. jméno a příjmení, funkce a razítko: …………………………..……………..
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