
   Přiznání k místnímu poplatku ze psů 

 
 

Jméno a příjmení držitele psa: ……………………………………………… Rodné číslo: …………………………… 

Název firmy: ………………………………………………………………………IČ: ……….……………….. 
Adresa místa pobytu držitele psa nebo sídlo firmy: …………………………………………………………………….. 

Osoby, které jsou jménem právnické osoby oprávněny jednat v poplatkových věcech: ……………………………………………….. 

telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti 

s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka: ……………………………… 

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

Poživatelé invalidního, starobního a vdovského důchodu: 

druh důchodu: ………………………………………………………………………………………..  od roku: …………… 

Údaje o psech (vyplní držitel psa) Vyplní obec  

  pohlaví, jméno   od kdy  evidenční roční sazba poplatková 

plemeno psa pes/fena stáří psa je pes číslo poplatku povinnost 

      držen známky   od data 

              

              

Osvobození – důvod: …………………………………………………………………………………………….. 
 

V Jinačovicích dne …………………….                                       …………………………………………..    
                                                                                                                         vlastnoruční podpis držitele psa 

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Poučení: 

Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 

obce Jinačovice č. 4/2015, o místním poplatku ze psů, platná od 1.1.2016. 

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo 

na území obce Jinačovice. Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců. Držitel psa je povinen správci 

poplatku ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku na předepsaném tiskopise. 

Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Dojde-li ke změně údajů 

uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle vyhlášky poplatku nepodléhá. 

Poplatek je splatný bez vyměření, nejpozději do 31. května každého roku. 

Od poplatku se osvobozují: 

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, která stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis. Osvobození od 

poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození 
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