
VZOR B 

 

Městský úřad Strakonice 

Finanční odbor  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  

 

OHLAŠOVACÍ POVINNOST (přihláška) 
k místnímu poplatku ze psa 

1) Poplatník – držitel psa 

 

 

2) Trvalý pobyt (u právnických osob adresa sídla) 

 

 
3) Kontaktní adresa (pokud se liší od adresy trvalého pobytu) 

 

 

 

4) Způsob placení     SIPO – spojovací číslo 2)  
 

   Poštovní poukázkou 
 

   oznámení e-mailem      .............................................................................................. 

5) Popis psa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Pes uvedený v bodě 6 je v pořadí           . psem držitele. 

7) Křížkem označte jeden údaj odpovídající skutečnosti: 

  držitel psa má bydliště v rodinném domku 

  držitel psa má bydliště v ostatních bytových domech 

 držitel psa je osoba, která dosáhla věku 65 let a starší 

 držitel psa je osoba, která převzala psa z Útulku pro opuštěné nebo ztracené psy Strakonice 

držitel psa je osoba, která má v držení kartičku ZTP nebo ZTP/P 

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) povinnosti hlásit 
každou změnu do 15 dnů. 

 
Svým podpisem potvrzuji, že mi byla v souladu s čl. 13 obecného nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů poskytnuta informace o zpracování mých 

osobních údajů zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 
http://www.strakonice.eu/gdpr. 
 

Ve Strakonicích   ………………………… 

1) nevyplňujte, pokud je shodná adresa uvedena v bodě 2 

2) nutno doložit kopii Platebního dokladu SIPO resp. Rozpisu bezhotovostní platby SIPO 

Obec, část obce: Ulice: č.p. 

Příjmení, jméno, titul: Rodné číslo: Telefon: 

Obec, část obce: Ulice: č.p. 

Plemeno: Barva a znamení: 

Jméno psa: Držen od: Pohlaví psa: 

Datum narození: Čip: Stáří: 

Tetování: Výše poplatku: Známka číslo: 

 
 

 

Podpis: 

http://www.strakonice.eu/gdpr


VZOR B 

Pokyny k vyplnění tiskopisu 

Držitel psa (poplatník) musí do 15 dnů nahlásit správci poplatku, že se stal držitelem psa. Ohlašovací 
povinnost musí splnit i držitel psa, který je od místního poplatku osvobozen. 

 
Splnění podmínek pro osvobození od placení místního poplatku ze psů musí poplatník správci poplatku 

prokázat. 

 
Od poplatků ze psů je osvobozen: 

 
1) 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 ZTP nebo ZTP/P. 
2) Osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob. 
3) Osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy. 
4) Osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 
5) Rodič dítěte, které je osobou nevidomou, osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, které byl 

přiznán příspěvek na péči a osobou s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň 
mimořádných  výhod podle zvláštního předpislu a žije s ním ve společné domácnosti. 

6) Správce poplatku, příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je správce poplatku. 
7) Osoba držící speciálně cvičené záchranářské a lovecké psy, pokud mají příslušné osvědčené a osoba 

držící psy, kteří mají vykonanou zkoušku dle zkušebního a soutěžního řádu ČKS a MKS 
8) Policie ČR 

 
Trvalý pobyt je adresa ohlášení v evidenci obyvatel. 

 

Kontaktní adresa je adresa, kde osoba skutečně pobývá. V případě vyplnění je na tuto adresu 
doručována korespondence. 

 
Zástupce poplatníka je osoba, která jménem poplatníka, jež nemá způsobilost k právním úkonům nebo 

má tuto způsobilost omezenou, jedná se správcem poplatku v poplatkovém řízení. Nezletilé děti mají 

zpravidla dva zákonné zástupce, kterými jsou oba rodiče (matka a otec). Pokud poplatník nemá 
zákonného zástupce, ale jinou osobu, je nutno tuto osobu uvést. Zástupcem osob omezených ve 

svéprávnosti je opatrovník stanovený soudem. Zastupování ustanoveným zástupcem musí být správci 
poplatku doloženo příslušným pravomocným rozhodnutím. 

 
Při placení soustředěným inkasem plateb obyvatelstva (dále jen SIPO) musí být správnost spojovacího 

čísla pláce SIPO prokázána kopií Platebního dokladu SIPO resp. Rozpisu bezhotovostní platby 

SIPO. 
 

Způsob placení je společný pro všechny zpoplatňované psy poplatníka. Při placení soustředěným 
inkasem plateb obyvatelstva (dále jen SIPO) musí být správnost spojovacího čísla plátce SIPO prokázána 

kopií Platebního dokladu SIPO resp. Rozpisu bezhotovostní platby SIPO. 

Úřední záznamy: 

 


