
 
Městský úřad Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 
tel. 387001322, fax. 387001320, e-mail: barinkova@hluboka.cz, www.hluboka.cz 

 

 
Ve smyslu článku 3 a 21 Obecně závazné vyhlášky města Hluboká nad Vltavou č. 2/2019, o místních poplatcích, 
ohlašuji ZAHÁJENÍ / UKON ČENÍ  *) držení psa staršího 3 měsíců : 
 
1) Poplatník – držitel psa: ( čl. 2, 21 ) 

 
2) Držení psi : 
Plemeno psa Popis psa Od kdy je 

pes držen 
účel držení 
psa 

Sazba 
poplatku dle  
 (Kč) 

 

Identifikační číslo čipu  
druh registru, 

 nebo číslo tetování 

číslo vydané 
evidenční 

známky MÚ 

stáří pohlaví 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
Poplatník je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti ze psů nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl psa, nebo se pes stal starší 3 měsíců. 
Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit městskému úřadu každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození. 
Povinnost oznámit držení psa má i občan, jehož pes je od poplatků podle této vyhlášky osvobozen. Tuto skutečnost musí doložit do 15 dnů od 
skutečnosti zakládající nárok na osvobození. Nesplněním této povinnosti nárok na osvobození zaniká. 
Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření při ohlášení. V následujících letech je poplatek splatný předem bez vyměření 
nejpozději do 1. března každého roku.  
 
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) podle svého nejlepšího svědomí a vědomí a že jsem si vědom(a) 
důsledků uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 
 
V  ................................................  dne ........................  ..………………...................................... 
         podpis držitele psa 

 

OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PS Ů 
DRŽENÍ PSA STARŠÍHO 3 MĚSÍCŮ  

(poplatník podává do 15 dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost) 

 
Jméno, příjmení fyzické osoby : .....................................................................…………………......…............... 
( název právnické osoby )         
 
Jméno, příjmení osob / osoby, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby v poplatkových věcech: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Místo přihlášení / sídlo :    
.............................................................................................………………….....….…... 
 
Rodné číslo : ...............................…………............... ,  IČO :  ............................………..........…....... 
 
Číslo účtu, název peněžního ústavu : .....................................…………………..................................……...... 
 
Telefon: …………………… , e-mail: ……………………..…..,  www.stránky …………..….…….…. 
         
Je poplatník osoba starší 65 let ?  ANO *)   NE *) 
 
Poplatník uplatňuje osvobození od poplatku dle čl. 6 z důvodu, že je : *) 
- osoba nevidomá,  
- osoba závislá 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 výše uvedených osob,  
- osoba provozující útulek pro zvířata,  
- osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis  
- držitelem psa, který je zařazen do Integrovaného záchranného systému ČR 
- držitelem psa, který je mladší šesti měsíců 
*) nehodící se škrtněte 



Výpis z OZV 2/2019 o místních poplatcích 
Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1)     Sazba poplatku za kalendářní rok činí Kč: 
  

Druh sazby 
 
za prvního psa 

za druhého a každého 
dalšího psa téhož 

držitele 
a) na celém území města Hluboká nad Vltavou 

 
200,- 400,- 

b) v obytných domech v městě Hluboká nad Vltavou se 4 a více 
bytovými jednotkami 
 

800,- 1000,- 

c) snížená sazba v částech obce Purkarec, Jeznice, 
Kostelec, Hroznějovice, Líšnice, Poněšice, Bavorovice, 
Munice a v osadách Stará Obora, Vondrov, Vývarka a nádraží 
bez ohledu na počet bytových jednotek v domě 
 

100,- 150,- 

d) Za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let   
 I)  základní sazba na celém území města  Hluboká nad 

Vltavou 
100,- 200,- 

 II) zvýšená sazba v obytných domech v městě Hluboká 
nad Vltavou se 4 a více bytovými jednotkami 
 

200,- 300,- 

 III) snížená sazba v částech obce Purkarec, Jeznice, 
Kostelec, Hroznějovice, Líšnice, Poněšice, 
Bavorovice, Munice a v osadách Stará Obora, 
Vondrov, Vývarka a nádraží bez ohledu na počet 
bytových jednotek v domě 

50,- 75,- 

Čl. 5 

Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 1. března příslušného kalendářního roku.  

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný při ohlášení 
poplatkové povinnosti, nejpozději však do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla. 

Čl. 6 

Osvobození  

(1) 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 
předpis1.  

(2) Od poplatku se dále osvobozují: 
a) držitelé, jejichž psi jsou zařazeni do Integrovaného záchranného systému ČR 
b) držitelé, jejichž psi jsou mladší šesti měsíců 
 

(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1) a 2) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 
dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození. 
 

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených 
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.2 

                                                           
1 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
2 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 


