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OHLAŠOVACÍ POVINNOST 
POPLATNÍKA K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ 

stanovená § 4 vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, v platném znění, a registrační (poplatková) 
povinnost podle § 14a zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění: 

 
správce místního poplatku: Gabriela Chamrová, tel. 722 97 47 65, podatelna@dchabry.cz  

 
 

jméno a příjmení poplatníka, 
obchodní firma, popř. název 

 

 

adresa trvalého bydliště nebo 
sídla 

 

 

adresa pro doručování  
(je-li odlišná) 

 

 

osoby oprávněné jednat jménem 
právnické osoby 

 

 

telefon a/nebo e-mail  

 

IČ / rodné číslo  

 

číslo OP (pouze fyzické osoby)  

 

bankovní spojení (pouze právnické 
osoby) 

 

 
 

Rasa psa  

 

Pohlaví (označte křížkem) PES  FENA  

 

Pes je chován V rodinném domě  V bytě  

 

Pro účely místního poplatku psa přihlašuji od *  

 
* Nebude-li toto pole vyplněno, má se za to, že pes je přihlašován ode dne doručení tohoto formuláře správci 
místního poplatku, resp., pokud je toto ohlášení zasíláno prostřednictvím držitele poštovní licence, ode dne, kdy 
byla zásilka předána k přepravě 
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Údaje k případnému osvobození či úlevám (zakroužkujte, příp. doplňte) 
 

a1) pes je trvale označen mikročipem                                                    a2) pes je trvale označen tetováním 
       číslo                                                                                                           (úleva se neposkytuje) 

b) poplatník je osobou nevidomou, bezmocnou nebo osobou s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán 
III. stupeň mimořádných výhod ve smyslu zákona o sociálním zabezpečení 

c) poplatník je osobou provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených pod písm. b) 

d) poplatník provozuje útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy 

e) poplatníkovi stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis, a to ………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) poplatník je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu, a to od …………………………………………………… anebo 
osoba starší 65 let 

g) pes je chován k vědeckým účelům v zařízeních k tomu sloužících 

h) poplatník je osobou požívajících výsad a imunit podle mezinárodního práva 

i) pes je služebně sloužící Policii ČR, městské policii nebo je speciálně vycvičeným záchranářským či lavinovým 
psem, pokud má příslušné osvědčení a poplatník je členem Svazu záchranných brigád 

j) pes byl převzat z útulku provozovaného na území hl.m. Prahy dne …………………………………………… 

 
Poučení: skutečnosti uvedené pod písm. a)-j) je poplatník povinen v daňovém řízení prokázat [u písm. f) např. 
předložením důchodového výměru, písm. j) předložením příslušného potvrzení apod.] 
 

datum: podpis / razítko: 

 
 

ZÁZNAMY SPRÁVCE MÍSTNÍHO POPLATKU 
(nevyplňujte) 

 

psovi byla přidělena evidenční známka č.   

 

roční sazba místního poplatku činí Kč 
 
Poučení: Poplatek je dle § 5 vyhlášky č. 23/2003 Sb. HMP, o místním poplatku ze psů, splatný 
nejpozději do 31.3. kalendářního roku, pokud nečiní více než 600,- Kč, nebo ve dvou stejných 
splátkách vždy k 31.3. a 31.8. kalendářního roku, činí-li více než 600,- Kč. 
 
Místní poplatek je možno hradit v pokladně ÚMČ Praha-Dolní Chabry, poštovní poukázkou 
nebo bezhotovostním převodem na účet MČ Praha-Dolní Chabry č. 

 
2000704349/0800 vedený u ČS, a.s. 
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vždy s uvedením variabilního symbolu 
 
vždy s uvedením specifického symbolu /číslo popisné – červené RD/BD/ 
 

1341 

 

 
Poučení pro poplatníka místního poplatku ze psů: 

 
Dle § 4 vyhlášky hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb. HMP, o místním poplatku ze psů, je poplatník 
povinen splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za 
následek vznik poplatkové povinnosti nebo která má vliv na její výši. 

 
Splnit ohlašovací povinnost v uvedené lhůtě je tak povinna: 

- osoba, která se stala držitelem psa staršího tří měsíců 
- osoba, u které nastala okolnost mající za následek změnu výše poplatkové povinnosti 

(např. přiznání důchodu apod.) 
- osoba, která přestala být držitelem přihlášeného psa 

 
Placení alikvotních částek: 
Pokud poplatková povinnost vznikla během kalendářního roku, platí se alikvotní částka za 
všechny (i započaté) měsíce do konce roku. Příklad: Povinnost platit místní poplatek vznikla 
dne 20.9.,poplatek se bude platit za měsíce září-prosinec, tj. ve výši 4/12 neboli 1/3 roční 
sazby. 
 
Pokud poplatková povinnost zanikla během kalendářního roku, přestává se místní poplatek 
platit uplynutím měsíce, ve kterém došlo k události, která má za následek zánik poplatkové 
povinnosti. Příklad: Dne 5.6. dojde k úhynu psa. Poplatek se bude platit za měsíce leden-
červen, tj. ve výši 6/12 neboli ½ roční sazby. 
 
Obdobně se postupuje při změně výše poplatkové povinnosti v průběhu roku (např. stane-li 
se jediným příjmem poplatníka jemu přiznaný starobní důchod). 
 
Splatnost místního poplatku: 

- sazba poplatku větší než 600,- Kč/rok: ½ vždy k 31.3. a ½ vždy k 31.8. daného roku 
- sazba poplatku menší než 600,- Kč/rok: celá částka vždy k 31.3. daného roku 

 
Pokud nebude místní poplatek uhrazen včas a řádně, může být nedoplatek ve smyslu 
ust. § 11 zák. ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění navýšen na 
trojnásobek. 

 
Bližší informace viz zák. ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění 
(naposledy zásadně novelizován zák. č. 229/2003 Sb.), a vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003 
Sb. HMP, o místním poplatku ze psů, v platném znění. S dotazy se též můžete obracet na 
ÚMČ Praha-Dolní Chabry, odbor místních poplatků. 

 
 

datum: podpis poplatníka / razítko: 

 

 


