
V souladu s ustanovením Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a § 18 odst. 2 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou osobní údaje v tomto formuláři shromažďovány a 

dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na ÚMČ Praha-Suchdol vztahují 

a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci. Více informací najdete na 

webu ÚMČ Praha-Suchdol v části Povinné informace, nebo v písemné podobě v kanceláři úřadu. 

 

O D B O R   E K O N O M I C K Ý  
ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol IČ: 00231231 

Správce místního poplatku: Jaroslav Štůla; e-mail: j.stula@praha-suchdol.cz, tel. 222 361 416, 

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:  19 – 2000699359/0800, 

VS platby přidělený správcem poplatku:  1 3 4 1 0 0     

 

ODHLÁŠKA Z EVIDENCE K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ 
 

1. Část - vyplní držitel psa – (poplatník)  

Jméno a příjmení držitele psa 
(popř. název firmy u právnické osoby) 

 

 

 

Trvalé bydliště (popř. adresa sídla 

nebo místa podnikání u právnické 

osoby) a kontaktní informace 

 

 

tel: 

e-mail: 

Rodné číslo (popř. IČ/č. pasu) **)  

Odhlašuji psa z důvodu 
úhynu / zaběhnutí / přestěhování / předání novému 

držiteli *) 

Informace o psovi 

rasa: 

 

barva: 

datum nar./ věk: 

 Pes / Fena *) 

Žádám o odhlášení ke dni  

Žádám o vrácení přeplatku na 

MP*** 
Ano / Ne*) 

Hotově / převodem*) na č. účtu: 

*) nehodící se škrtněte **) Občan ČR vždy rodné číslo / IČ - právnická osoba / cizinec- číslo pasu 

***) „Ano“ převyšuje-li částka přeplatku 100 .- Kč (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů), 

jinak „Ne“ 

 

Beru na vědomí, že poplatek přestávám platit uplynutím měsíce, ve kterém jsem zánik poplatkové 

povinnosti oznámil / ke kterému jsem zánik prokázal řádným dokladem (nehodící se škrtněte). 

V případě nevrácení známky beru na vědomí, že známka je nepřenosná na jiného psa a její další 

používání je považováno za zneužití, za což hrozí sankce.  

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v Odhlášce z evidence k místnímu poplatku ze psů jsem 

uvedl/a podle nejlepšího vědomí a svědomí, jsou úplné a pravdivé. Potvrzuji, že jsem si vědom/a 

práv a povinností stanovených zejména vyhláškou č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku 

ze psů v platném znění, a o možnosti postihu správcem poplatku v případě neplnění povinností 

(zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Jsem si také vědom/a, že nepravdivé nebo neúplné údaje 

mohou být stíhány jako přestupek.  

 

 

V Praze dne:      ……………………………………… 

 podpis držitele psa 
2. Část - vyplní správce poplatku  

Evidenční známka číslo:   vrácena: Ano / Ne *) 

Výše přeplatku na MP  vrácena: Ano / Ne *) 

 


