
Správce poplatku: Obecní úřad Malé Kyšice, Míru č.p. 72, Malé Kyšice, 273 51  Unhošť 
 

Zaevidováno:                                                       Známka vydána dne: 
 

PŘIHLÁŠKA K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ 
dle obecně závazné vyhlášky obce Malé Kyšice 

ÚDAJE O POPLATNÍKOVI 

Fyzická osoba 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Adresa trvalého pobytu:  

Telefon/mail:  

Je poplatník držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P?                     ano                     ne 

Je držitel psa osvobozen od poplatku?                     ano                     ne 

 
Právnická osoba 

Název firmy:  

Sídlo:  

IČ:  

Jméno, příjmení a funkce osoby, která je za právnickou 
osobu oprávněna jednat: 

 

Čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou shromážděny 
peněžní prostředky z podnikatelské činnosti: 

 

 
ÚDAJE O PSOVI  

Plemeno psa Jméno psa Zbarvení Pohlaví 
Stáří psa ke 

dni přihlášení 
Od kdy je 
pes držen 

Číslo 
čipu/tetování 

       

       

       

V případě držení více než tří psů, použijte pro vyplnění údajů o psech zadní stranu tohoto formuláře. 

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem si vědom důsledků 
v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 

Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů výlučně za účelem splnění poplatkové povinnosti 
týkající se držení psa/psů. 
 
V Malých Kyšicích dne…………………………   …………….……………………….. 

           podpis držitele 
 
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku, tj. 
ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen 
oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.  

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

Od poplatku ze psů je osvobozen 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 průkazu ZTP nebo 
ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo 
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 


