
Verze formuláře: 22.02.2011 

 

Oznámení poplatkové povinnosti - místní poplatek ze psů 

Jméno a příjmení držitele psa: _____________________________________ Datum narození: _________________ 

Adresa trvalého bydliště držitele psa: ________________________________________________________________ 

Telefon: _________________  E-mail: __________________________________________ 

Poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu: 

druh důchodu: _________________________ od roku: ____________ 

Obchodní firma držitele psa: _____________________________________ IČ: _______________________________ 

Sídlo držitele psa: _________________________________________________________________________________ 

Osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby v poplatkových věcech: _____________________________________  

Údaje o psech: 

Vyplní vlastník psa Vyplní Obecní úřad Mezouň 

Plemeno psa Pohlaví 

pes/fena 

Stáří psa Od kdy je  

pes držen 

Evidenční  

číslo 

Roční sazba 

poplatku 

Poplatková 

povinnost od 

       

       

       

       

Osvobození (zaškrtněte důvod osvobození): 

  Pes užívaný k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných nebo osoby s těžkým zdravotním 

postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu 

průkaz č. ______________ 

  Osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše uvedených osob. 

  Osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy. 

  Osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 
 

 

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

 

 

V Mezouni dne    ______________  __________________________________  
vlastnoruční podpis vlastníka psa 

 

Poučení: 

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

obce Mezouň č. 1/2010 o místních poplatcích. 

Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla. 

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Dojde-li ke 

změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala; stejně tak je 

plátce povinen oznámit i zánik poplatkové povinnosti. 

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 

Poplatek je splatný bez vyměření, nejpozději do 30. března příslušného kalendářního roku. 

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo 

neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek. 

Došlo dne/č.j. 
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