
INFORMACE PRO DRŽITELE PSŮ 

 

1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba,  

 která je přihlášená nebo má sídlo v územním obvodu města Jiříkov.  

 

2. Poplatek se platí od 3 měsíců stáří psa.  

 

3. Poplatník je povinen psa přihlásit do 15 dnů ode dne dovršení 3 měsíců stáří psa 

 nebo ode dne nabytí psa. Stejným způsobem je poplatník povinen oznámit také 

 zánik své poplatkové povinnosti (úhyn psa, odstěhování) – ohlašovací povinnost.  

 

4. Do 15 dnů je poplatník povinen hlásit každou skutečnost, která má vliv na výši 

poplatku, a dále pak skutečnosti podstatné pro evidenci poplatku (ztráta známky, 

změna bydliště v Jiříkově, změna majitele a pod) – ohlašovací povinnost. 

 

5. Do 15 dnů je poplatník povinen hlásit skutečnosti rozhodné pro zánik poplatkové 

povinnosti, a to písemně (úhyn psa, odstěhování se do jiného města, úmrtí držitele 

psa – vyřizují případní dědici) – ohlašovací povinnost. 

 

6. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, 

která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. 

 

7. Poplatník je povinen zaplatit poplatek nejpozději do 31. března příslušného 

kalendářního roku. Poplatek je možno zaplatit ve dvou stejných splátkách, první 

splátku do 31.3. a druhou splátku do 30.9. příslušného kalendářního roku. 

 Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek 

platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může 

správce poplatku zvýšit na trojnásobek. Případný přeplatek bude vrácen na požádání, 

činí-li částka přeplatku více než Kč 100,-. 

 

8. Při přihlášení bude vydána zdarma evidenční známka, která je pro další psy 

nepřenosná. Držitel by měl zajistit, aby známka byla u psa viditelně nošena. 

 

9. Správa místního poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

10. V případě nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (ohlašovací povinnost), může 

správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 247, § 248 a § 249 zákona             

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 


