
Městská část Praha 19 
Úřad městské části, 

Ekonomický odbor 
se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely 

                  

Poučení pro poplatníka místního poplatku ze psů 

 

1)Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, a je ve Kbelích přihlášená nebo zde má sídlo.  

   Poplatníkem je držitel psa, kterým může být nejen osoba, která psa vlastní, ale i osoba jiná, která se o psa stará a nakládá s ním,        

jako by jej vlastnila.  

   Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 
2) Poplatník je povinen podat hlášení u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala  

    skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Přihlášení se provádí osobně na níže uvedené adrese  

    správce  poplatku, protože je nutné předat poplatníkovi evidenční známku pro psa. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen 

    oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od poplatku osvobozen. 

3) Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastala skutečnost, která má za následek  

 vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poměrná část poplatku.  

     Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, platí se za celý měsíc, 

    ve kterém k této skutečnosti došlo. 

 

4) Sazba poplatku: 

 je 1.500,- Kč ročně za jednoho psa a 2.250,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 

 za psy chované v rodinném domě je 300,- Kč ročně za jednoho psa a 600,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa 

téhož držitele 

 je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem 

příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu anebo osoba starší 65 let, činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 

300,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 

 za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je současně vlastníkem hlídaného 

objektu, činí 600,- Kč ročně za jednoho psa a 900,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 

 

Poplatek je splatný bez vyměření předem a to: 

a) nečiní-li více jak 600,-Kč ročně, nejpozději do 31.března každého roku 

b) činí-li více než 600,-Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.března a 31.srpna každého roku 

Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. 

 

5) Osvobození a úlevy: 

 od poplatku je osvobozena 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, osoby provádějící výcvik psů 

určených k doprovodu těchto osob 

 osoba, která provozuje útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 

 držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy, po dobu 2 let od převzetí 

 držitel psa, chovaného k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených 

 držitelé psů, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky 

cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost 

 držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských  

     a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád 

 

Každý, kdo se stane chovatelem psa chovaného na území hl. m. Prahy a zároveň označeného podle veterinárního zákona 

(tzn. pes označený čipem, a dále to jsou psi tetovaní před datem 3.7.2011 – kdy tetování musí být jasně čitelné), je povinen se do  

30 dnů od této skutečnosti přihlásit do evidence chovatelů psů (dále jen „evidence“) vedené Magistrátem hl. m. Prahy. 

Přihlášení do evidence se provádí pomocí Registrační karty chovatele psa, jejíž tiskopis je také v dokumentech „ke stažení“. 

Chovatel při přihlašování doloží identifikační číslo psa (č. čipu) nebo tetování. O přihlášení do evidence obdrží potvrzení. 

 

Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350,-Kč, bude poskytnuta tomu poplatníkovi, který nechá psa označit 

identifikačním číslem psa podle veterinárního zákona (čipem) a přihlásí se do evidence chovatelů psů do 30 dnů od čipování. Úleva 

bude ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě podmínky splnil. 

 

Bližší informace viz zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 

23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Pro případné dotazy, týkající se místního poplatku ze psů, můžete kontaktovat správce poplatku: 

ÚMČ Praha 19, Krupičková Eva, ekonomický odbor, Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely,  

2. patro č. dveří 211,  tel.  284 080 828, 734 681 681, e-mail: eva.krupickova@kbely.mepnet.cz 

mailto:eva.krupickova@kbely.mepnet.cz

