
                                             Psovi byla přidělena evidenční známka č.  
 

Obecní úřad Pernink 
T. G. Masaryka 1 
362 36 PERNINK 
 
 

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů 
 

Držitel psa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
                                            (jméno, popř. jména a příjmení, obchodní firma nebo název) 
 
Trvalý pobyt nebo sídlo: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
RČ nebo IČ: ………………………………………………….     telefon*) : ………………………………………………………………… 
 
E.mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Stáří psa: ……………………………………………….  Plemeno: …………………………..….……………………….   pes – fena 
 
Čip č.: …………………………………………………………… zaveden dne: ………………………………….……………………….. 
 
*)nepovinný údaj 
 
Poplatek bude placen od: ………………………………………………………………………………………………………………..              
                                                                 (pro účely místního poplatku psa přihlašuji od data, od kterého je pes v držení a dosáhl-li věku 3 měsíců) 

 
Počet psů v držení: ………………….. 
 
Roční sazba: ……………………………. Kč           
Poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku                     
 
Číslo účtu: 2520341/0100                     VS 1341   + číslo popisné nebo 
                                                                         13410 + číslo evidenční nemovitosti 
 
Ohlašovací povinnost je dána zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů a příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce Pernink o místním poplatku ze psů. 
 

Výňatek z obecně závazné vyhlášky 
Držitel psa 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). 
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu správci poplatku 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 
 
 
Datum: ………………………………………… 
 
 
……………………………………………………..                                                 ……………………………………………………… 
            podpis poplatníka                                                                                 za správce poplatku 



Údaje k případnému osvobození či úlevám (zakroužkujte, příp. doplňte) 
 

a) držitel psa je osobou nevidomou, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby 
podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P 
 

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených pod písm. a) 
 

c) osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání 
psa zvláštní právní předpis 
 

 
Poznámka: 
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od 
skutečnosti zakládající nárok na osvobození. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj 
rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených vyhláškou obce Pernink nebo zákonem, nárok na 
osvobození zaniká. 


