
 

 

 

Městský úřad Adamov, odbor ekonomický 

Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov 

tel. 516 499 629, fax 516 499 634, e-mail: silvie.muckova@adamov.cz 
 

Ohlašovací povinnost  k místnímu poplatku  ze  psů 
pro fyzické osoby 

 

Před vyplněním  si  přečtěte poučení na druhé straně ! 

Držitel psa: 

Jméno a příjmení : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Rodné číslo: ………………………………………….             Datum narození: ……………………………. 

Adresa trvalého pobytu:   Adamov  

Ulice : …………………………..………………………….  č.p. ………..  / č.or. : …….…. 

Na této adrese je:         Byt:   ANO  -  NE           Rodinný dům :  ANO  -  NE 

 

 

Doručovací adresa : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Telefon / mobil  (v případě nejasností) : ……………………………………………………………………………… 

 

 

Email (v případě nejasností) : ……………………………………………………………………………… 

 

 

Poživatelé invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu: 
 

 

Druh důchodu: ………………  ………………………….    od roku : …………………………………. 
 

 

Důchod  je mým jediným zdrojem příjmu:   ANO  -  NE                     

 

 

Druh příjmu: …………………………………………………………..……….. 
 

 

 

 

Došlo dne/ č.j. 



 

 

 

Údaje o psech (vyplní držitel psa) Vyplní správce poplatku 

 pohlaví  datum  evidenční roční sazba poplatková 

plemeno psa / barva  pes/fena stáří psa od kdy je pes číslo poplatku povinnost 

   držen známky  od data  

       

       

       

       

 

Úlevy a osvobození 
 

Držitel psa je osoba :  

– nevidomá 

– bezmocná  

– osoba s těžkým zdravotním postižením:    ZTP/P  č.  …………. ……………. 

– osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob   
 

Služební pes sloužící Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičený záchranářský a lavinový pes, jehož držitel je 

členem Svazu záchranných brigád:   

 

(důvod zatrhněte) 

 

Uživatel honitby, kterému zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy:    ANO  -  NE 
 

 

 (důvod zatrhněte) Nutné doložit ! 

 

Pes převzatý z útulku dne:    …………………………. 

 

Nutno doložit potvrzením o převzetí psa z útulku ! 

(osvobození od poplatků po dobu 1 roku ode dne převzetí ) 

 
Prohlašuji, že údaje, které jsem v tomto tiskopise uvedl(a) jsou úplné a pravdivé, a jsem si vědom(a) následků 

v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.  

 

 

 

 

 

 

 

V ………………….……….   dne:  ………………                       …………………………………………………… 

vlastnoruční podpis držitele psa  
 

 



 

 

Poučení: 
 

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

Adamova  č. 4/2010 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Správa místního poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

3. Poplatníkem je fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa, obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.  

4. Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové  povinnosti, taktéž do 15 dnů 

oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, a to písemně. Formulář obdrží u správce poplatku, 

na odboru ekonomickém Městského úřadu Adamov nebo na internetových stránkách města Adamova www.adamov.cz. 

5. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle vyhlášky poplatku nepodléhá. Požadavek na osvobození od 

poplatku je držitel povinen prokázat při ohlašovací povinnosti. 

6. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří 3 měsíců. Poplatek se platí v poměrné výši, 

která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. 

7. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok  se  platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá  počtu i započatých 

kalendářních měsíců ve výši 1/12 stanovené sazby.    

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

nastala, nově příslušné obci.  

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

10. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může správce poplatku nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou 

část zvýšit až na trojnásobek. 

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

známky  držitel psa ohlásí  správci poplatku, který ji vydal.    


