
Magistrát města Přerova 

Odbor ekonomiky 

Bratrská 709/34 

Přerov I-Město 

750 02 Přerov 2 

(správce poplatku) 

OHLÁŠENÍ 
K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ 

Poplatník ( držitel psa) 

Držitel psa je fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území statutárního 

města Přerov. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců, nebo v den, 

kdy nabyl psa staršího 3 měsíců. 

Údaje o poplatníkovi (držiteli psa) 

      Fyzická osoba: jméno a příjmení
      Právnická osoba: název právnické osoby
a)

Obecný identifikátor (fyzická osoba rodné

číslo/právnická osoba IČ)

Místo pobytu, tj. trvalý pobyt u fyzické 
osoby/sídlo u právnické osoby

Charakter bydlení 

(vyplní jen fyzické osoby) bytový dům    rodinný dům

Zástupce poplatníka: 

zákonný zástupce nebo opatrovník        
(u nezletilé fyzické osoby nebo která je
omezena ve svéprávnosti)
zmocněnec

Adresa pro doručování vč. datové schránky

Čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb, 

užívaných v souvislosti s podnikatelskou 

činností (vyplní právnické osoby)

Příjemce důchodu 
(vyplní jen fyzické osoby) 

Ano Ne

Jediný zdroj příjmu 
(vyplní jen fyzické osoby) Ano Ne

Nárok na osvobození u místního poplatku ze 

psů 
Ano Ne

Důvod osvobození u místního  
poplatku ze psů

Skutečnosti dokládající nárok 

na osvobození u místního 

poplatku ze psů

Délka trvání osvobození 

Sazba poplatku 

Výše poplatkové povinnosti 
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Údaje o psovi 

Počet 

psů 

Datum 

narození 

Plemeno Barva Pohlaví Od kdy je pes držen 

Bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú. 19-1884482379/0800, VS číslo poplatníka (tj.1102………..) 

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a podle nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem 

si vědom/a důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 

Nepovinné údaje  

  
  poplatníka  zákonného zástupce  opatrovníka  zmocněnce

E-mailová adresa:

Telefon: 

Číslo mikročipu: 

Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány správcem v rámci státní správy i 

samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů), kdy zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 

moci a jejich neposkytnutí není podmínkou vyřízení příslušné žádostí. 

Účel zpracování: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány pro výše uvedeného správce za 

účelem rychlejší a kvalitnější komunikace s poplatníkem. 

Doba použití a uložení nepovinných údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné 

agendy a po dobu následné skartační lhůty. 

Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na: 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-

gdpr/

V Přerově dne .....................................      …… ………………………………………… 

  Podpis poplatníka  

 (zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce) 

Poučení: 

Fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Přerova, je poplatníkem výše 

uvedeného místního poplatku a je povinna ve lhůtě 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti tuto skutečnost 

ohlásit správci poplatku. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit správci poplatku změny v přihlašovacích 

údajích a existenci mající za následek zánik poplatkové povinnosti.         

S odkazem na § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů lze elektronické podání 

učinit pouze v případě zaručeného elektronického podpisu nebo prostřednictvím datové schránky. 
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