
 

Město Bakov nad Jizerou 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů 

 

V souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou oznamuji          vznik          změnu          zánik poplatkové povinnosti 

k místnímu poplatku ze psů. 

I. Poplatník  - fyzická osoba 

Jméno a příjmení:  Rodné číslo: 

Adresa pobytu: 
Ulice/Část obce: Číslo popisné: 

Obec: PSČ: 

Datová schránka: E-mail1: Tel1: 

Adresa pro doručování (liší-li se od adresy pobytu): 

II. Poplatník – právnická osoba 

Obchodní firma/název2: IČO: 

Adresa sídla: Ulice/Část obce: Číslo popisné: 

Obec: PSČ: 

Datová schránka: E-mail1: Tel1: 

Čísla všech účtů poskytovatelů bankovních služeb: 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech místního poplatku (jméno, příjmení, kontaktní údaje): 

Adresa pro doručování (liší-li se od adresy sídla): 

 

III.  Údaje o psovi 

 Jméno Plemeno Pohlaví Barva Datum nar. Pes držen od Identifikační číslo čipu Známka č. 

1         

2         

3         

4         

5         

 

IV.  Skutečnosti rozhodné pro uplatnění nároku na osvobození od poplatku (nutno doložit) 

 Jsem osoba nevidomá.  

 
Jsem osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího 

sociální služby. 

 Jsem držitelem průkazu ZTP. 

                                                           
1 Telefonní a e-mailový kontakt slouží pro neformální komunikaci správce poplatku s poplatníkem. Na e-mail 

mohou být např. zasílány platební údaje, upozornění na blížící e splatnost poplatku, upozornění na daňový 

nedoplatek a jiné informace vztahující se k místnímu poplatku ze psů. 
2 Fyzická osoba oprávněná k podnikání uvede jméno a příjmení. 



 Jsem držitelem průkazu ZTP/P. 

 Jsem osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob (nevidomá, závislá, ZTP, ZTP/P). 

 Jsem osoba provozující útulek pro zvířata. 

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

 

VI. Změna ke dni a z důvodu 

 
 

 

VII. Zánik poplatkové povinnosti ke dni a z důvodu 

 
 

 

 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. 

 

 

Poučení: 

1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, obci příslušné podle místa pobytu nebo sídla. 

2. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu 

poplatková povinnost vznikla. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit správci poplatku změny údajů uvedených 

v tomto ohlášení nebo zánik poplatkové povinnosti. 

3. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří 3 měsíců. Poplatek se platí za každý 

i započatý kalendářní měsíc. 

4. V případě držení psa kratší než 1 rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních 

měsíců. 

5. Při změně pobytu platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna 

nastala, nově příslušné obci. 

6. Zanikne-li poplatková povinnost, poplatek ze psa se platí i za započatý kalendářní měsíc. Zjištěný přeplatek se vrátí na 

žádost poplatníka, činí-li více než 50 Kč. 

7. Požadavek na osvobození od poplatku je držitel psa povinen prokázat při ohlašovací povinnosti. 

8. Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa. Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu nebo 

odcizení známky oznámí držitel psa bez zbytečného odkladu správci poplatku, který ji vydal. 

9. Splatnost poplatku je stanovena jednorázově do 30. dubna příslušného kalendářního roku. 

10. Správa místního poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Správcem osobních údajů je Městský úřad Bakov nad Jizerou. Osobní údaje budou zpracovávány na základě zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, dále dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a v souladu s  Nařízením (EU) 2016/679 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR také ve 

veřejném zájmu. Předpokládaná doba zpracování je po dobu trvání poplatkové povinnosti a po dobu lhůty pro 

stanovení a placení poplatku. Poté budou poskytnuté osobní údaje předmětem skartačního řízení. Proti tomuto 

zpracování můžete podat námitku. Více informací o zpracování osobních údajů najdete na webových stránkách Města 

Bakov nad Jizerou. 

 

 

 

 

 

 

 

V Bakově nad Jizerou dne:      Vlastnoruční podpis: 

 

 


