
                     Přiznání k poplatku ze psů-registrační karta chovatele psa 
 
 
Jméno a příjmení držitele: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum narození:……………………………………. 
 
Místo pobytu, místo podnikání: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ………………………………………….                             e- mail: ………………………………………. 
 
 
 
 
 

Číslo 
evidenční 
známky 

Známka vydaná 
dne 

Rasa Datum 
narození psa 

Pohlaví Jméno psa 

      

Roční výše 
poplatků 

Odkdy je držen Barva Počet 
držených psů 

Registrační číslo čipu/datum čipování 

    

 
         
 
 
 
 



Od poplatku jsou osvobození tito držitelé:  
 
(1) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod (průkaz osob se 
zdravotním postižením) podle zvláštního právního předpisu, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoby provozující 
útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní přepis. 
(2) Od poplatku se dále osvobozují: 

a, držitel je zaměstnancem Policie ČR nebo orgánů Celní správy a používá psa ke služebním účelům, 
b, držitel je členem lesní, myslivecké či rybářské stráže, 
c, držitel, jehož pes má služební výcvik a složenou výkonnostní zkoušku pro záchranářské práce, 
d, držitel, kterému byla úředně přidělena adresa síla ohlašovny Obecního úřadu Dolní Lutyně. 
 

 
Osvobození od poplatků:    ANO 
                                            NE 
         
                                             
Prohlašuji, že jsem veškeré údaje uvedl(a) pravdivě. 
 
 Poučení:  
Podpisem této registrační karty dává majitel označeného zvířete souhlas k zařazení uvedených údajů do evidence trvale označených psů a 
jejich chovatelů, a k jejich využití v zájmu označeného zvířete a jeho majitele. Tyto údaje podléhají zákonné ochraně. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Prohlašuji, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jež nabylo 
účinnosti ode dne 25.5.2018, dávám obci Dolní Lutyně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. 
Tento souhlas se se zpracováním osobních údajů se vztahuje výhradně pro účely evidence držitelů psů. 
Předmětem zpracování budou pro shora uvedený účel osobní údaje v rozsahu jména a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, místo podnikání, 
telefonický kontakt, email a adresa pro doručování. 
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou na adrese: Obecní úřad Dolní Lutyně, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně. 
Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech a že mi byly správcem poskytnuty veškeré informace dle článku 13 a 14 Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů. Současně jsem byl poučen o právu tento souhlas kdykoliv odvolat, včetně způsobu jeho odvolání.  
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
V Dolní Lutyni dne ………………………………………………………. Podpis držitele psa:………………………………………………………… 


