
Přihlášení k místnímu poplatku - pes 
1. Pojmenování (název) životní situace  

Přihlášení a odhlášení k místnímu poplatku ze psů. 

  

2. Základní informace k životní situaci 

K poplatku je povinen se přihlásit držitel psa do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla. 

Poplatek se vyměřuje u psů starších 3 měsíců. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která 

má na území obce Kamenné Žehrovice, trvalý pobyt, sídlo firmy. 

  

Poplatník je povinen odhlásit psa z evidence do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla. 

 Důvody k odhlášení psa: 

• úhyn psa, 

• změna trvalého pobytu držitele, 

• změna držitele. 

  

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

Držitel psa. 

  

4. Jaké jsou podmínky a postup řešení životní situace 

Přihlášení psa: 

Vyplnění formuláře – Přihláška k místnímu poplatku za psa. 

Poplatek se vyměřuje držiteli psa. Poplatek je vyměřován psům starších 3 měsíců. 

  

Odhlášení: 

• úhyn psa – formulář – Čestné prohlášení o způsobu pozbytí psa, 

• změna trvalého pobytu držitele – platný doklad totožnosti (náhradní doklad), 

• změna držitele – čestné prohlášení. 

   

5. Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit 

Obecní úřad Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída čp. 6, PSČ 273 01 

Kontaktní osoby:  

Lenka Černá, Hana Pavlišová tel.: 420 312 658 007   

• e-mail: ou@kamennezehrovice.cz 

              uctarna@kamennezehrovice.cz 

 

V době:   pondělí 8:00 – 18:00 hodin  

               úterý    8:00 – 15:00 hodin                

               středa   8:00 – 18:00 hodin 

               čtvrtek 8:00 – 15:00 hodin 



                               

  

6. Jaké doklady a informace je nutné mít sebou 

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz), 

údaje o psovi ( průkaz, očkování, čipování, atd.) 

  

7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formulář k přihlášení a odhlášení místního poplatku ze psa je k dispozici na OÚ Kamenné Žehrovice 

nebo online přihláška/odhláška 

  

8. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Poplatek lze uhradit 

• v pokladně Obecního úřadu 

• bankovním převodem. 

  

Sazba poplatku ze psů činí ročně: 

- 300,- Kč za každého psa 

- 200,- Kč za každého psa , jehož majitel je starší 65 let  

 

9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Přihlášení – ihned, odhlášení – ihned. 

  

10. Elektronická služba, kterou lze využít 

Přihlášku i odhlášku lze zaslat na uvedené emailové adresy: 

ou@kamennezehrovice.cz 

uctarna@kamennezehrovice.cz 

 

11. Podle kterých právních předpisů se postupuje 

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. 

  

12. Jaké jsou související předpisy: 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích. 

  

 

 

 

 

 

 



 

13. Možnosti úlev a osvobození 
dle zákona č. 565/1990Sb., § 2odst.2 
 
(2) 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.  

 

Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození. 

  

14. Pokud není poplatek zaplacen ve lhůtě a ve správné výši 

• Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad 

poplatek platebním výměrem. 

• Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit 

až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

 

Přílohy: 

Přihláška – elektronicky vložená 
Odhláška – elektronicky vložená 

 


