
Obecní úřad Janovice v Podještědí 
Janovice v Podještědí 90, 463 53 Křížany 
IČ: 00525499, ID datové schránky vk8b77b 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů 
 

(dle Obecně závazné vyhlášky obce Janovice v Podještědí v platném znění ke dni podání přihlášky) 

 

Poplatník: …………………………………………………………………………………………………………  Číslo poplatníka: VS:  ………….…………………………………….……………………….  

Jméno a příjmení držitele psa:  

Trvalý pobyt (sídlo):  

RČ (IČ) (dle §14a zák. 565/1990 Sb.):  

Telefon/ e-mail   
 

 

Držitel psa je osoba starší 65 let): * NE / ANO  

Zákonný zástupce (je-li pes přihlášen na dítě): ………………………………...………………………………………………………………..……………………………… 

(*Nehodící se škrtněte) 

Jméno psa Plemeno psa Číslo známky/ čipu Datum narození Pohlaví 
Datum, od kdy je 
pes držen 

Osvobození Roční poplatky Poplatek na rok 

         

         

         

Tímto prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl(a) pravdivě a jsem si vědom(a) všech následků v případě uvedení nepravdivých údajů. 

Datum podpisu: Podpis poplatníka (zákonného zástupce) 

Doručeno obecnímu úřadu v Janovicích v Podještědí dne: Razítko a podpis 

          



Obecní úřad Janovice v Podještědí 
Janovice v Podještědí 90, 463 53 Křížany 
IČ: 00525499, ID datové schránky vk8b77b 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
                                                                                                                               

Poučení k ohlášení 

§ 2 

1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.  
 

2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 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 1b)  

 
3. Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psů za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého 

dalšího psa může sazba poplatku ze psů činit až o 50 % více, než činí horní hranice poplatku podle věty první nebo druhé. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší, než jeden rok se platí 
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.  

 
4. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 3.  
 

§ 14a  

1. Poplatník nebo plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce. V případě poplatku odváděného plátcem poplatku podává 
ohlášení pouze plátce poplatku.  

 
2. V ohlášení poplatník nebo plátce uvede:  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede 
též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,  

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí 
s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,  

c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku.  
3. Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o  Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.  
 

4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.  
 
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle odstavce 4, nárok na 
osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.                                                                  


