
   * Nepovinný údaj 
  

Místo přihlášení                                                                Došlo dne………………………………….…... 

Obec, místní část ……………………………………              Podpis pracovníka správce poplatku  ………...........…  

Ulice, č.p. …………………………………………… 

Budova má …………………bytů  

Kontakt (tel., e-mail) * ………………………… Čip* ………………………………………….. 

  
 

 Přiznání k místnímu poplatku ze psů 
 
Jméno a příjmení držitele psa …………………………………….  Rodné číslo ………….…………….  

Důvod osvobození nebo úlevy ..…………………………………………………………………………..…..             

    

Popis psa 
výše 

poplatku 
poznámka 

barva plemeno pohlaví stáří 
číslo 

známky 
držen 

od 
        
        
        
        
 

 

  

 Poučení k přiznání místního poplatku ze psů 

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

2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.   Držitel psa je povinen podat městskému úřadu 
přiznání k poplatku ze psů do 15-ti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Do 15-ti dnů je poplatník 
rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. 

3. V případě, že poplatek nebyl zaplacen včas nebo správnou částkou, může být zvýšen až na trojnásobek 
částky včas nezaplacené. 

4. Zavedení poplatku stanovilo zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou Města Jindřichův Hradec 
č. 2/2019 o místním poplatku ze psů, ve které je upraveno vybírání poplatků, stanovena konkrétní sazba 
poplatku, ohlašovací povinnost, splatnost, úlevy a osvobození od poplatku. 

5. Městský úřad J. Hradec (dále jen „správce“) činí, v souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů 2016/679, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které 
jsou dostupné na webových stránkách města www.jh.cz. 

6. Svým podpisem potvrzuji, že mi byly poskytnuty informace o zpracování mých osobních údajů 
ve smyslu čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zveřejněné správcem způsobem 
uvedeným v bodu 5. 

 
Prohlašuji, že údaje, které jsem v tomto tiskopise uvedl/a, jsou úplné a pravdivé, a že jsem si vědom/a 
důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 
 
 
 
V ………………………… dne …………….                    ………………………………….  
                                                              Podpis držitele psa 
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