
Místní poplatek ze psů (dále jen MP-PSI) 

Základní informace k životní situaci 
Dle Obecně závazné vyhlášky, kterou vydává Hl. m., je poplatník, tj. držitel psa staršího 3 měsíců, 

povinen provést za každého psa přihlášení k MP-PSI. MP-PSI je regulačním poplatkem a podléhá 

režimu výběru daní. Viz také informace na portálu magistrátu hl. m. Praha Místní poplatek ze psů. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat? 
Ve věci MP-PSI jedná fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má na území Městské části 

Praha-Suchdol trvalý pobyt nebo sídlo (ve výjimečných případech jiná pověřená osoba na základě plné 

moci). 

Kde, s kým a kdy mohu tuto životní situaci řešit? 
MP-PSI pro katastrální území Praha-Suchdol vyřizuje úřad Městské část Praha-Suchdol. Správu 

poplatku na úřadu zajišťuje Ekonomický odbor, kde lze vše vyřídit osobní návštěvou v úředních 

hodinách.  

Jaké jsou podmínky a postup řešení? 
Postup se řídí Obecně závaznou vyhláško Hl. m. Praha o místním poplatku ze psů. 

Důležité: 
- Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy 

nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník 

rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. 

-  

- Při osobní registraci u správce poplatku na Úřadu MČ Praha-Suchdol je třeba předložit občanský 

průkaz, nebo cestovní doklad (cizinec). 

- Je třeba si uvědomit, že ohlašovací povinnosti platí i pro poplatníka, který je od poplatku následně 

osvobozen (nárok na osvobození musí poplatník psa prokázat). 

- Každý pes je zaevidování správcem poplatku do evidence psů a dostane přidělenu identifikační 

známku. 

Kde získám formuláře? 
Vytištěné formuláře k vyplnění lze vyzvednout na úřadu MČ Praha-Suchdol v ekonomickém odboru  
Formuláře ke stažení ve formátu PDF (s možností vytisknout a ručně vyplnit) jsou k dispozici na webu 
MČ Praha-Suchdol: 
- Přihlášení psa/změna 

- Odhlášení psa PDF 

- Čestné prohlášení o důchod psi PDF 

Formuláře ke stažení ve formátu DOC (možnost vyplnit na počítači) jsou k dispozici na webu MČ Praha-
Suchdol: 
- Přihlášení psa/změna DOC 

- Odhlášení psa DOC 

- Čestné prohlášení o důchod psi DOC 

Jaká je tedy výše poplatků a jaké jsou termíny pro zaplacení? 
Výše MP-PSI je určena Obecně závaznou vyhláškou Hl. m. Praha o místním poplatku ze psů. 
  



Aktuální výše MP-PSI: 

Poplatek za: První pes Každý další 
pes 

psa chovaného v rodinném domě 300 Kč 600 Kč 

psa chovaného v městské nebo sídlištní zástavbě 1 500 Kč 2 250 Kč 

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

 
600 Kč 

 
900 Kč 

za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, 
starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 

 
200 Kč 

 
300 Kč 

Důležité: 
Je třeba si uvědomit, že výše poplatku je stanovena bez vyměření: 
- správcem poplatku v momentě podání ohlášky, nebo oznámení změny, která má vliv na výši 

poplatku, 

- změnou obecně závazné vyhlášky, která mění výši poplatků (obecně závazná vyhlášky Hl. m. 

Praha). V tomto případě boudou poplatníci vyrozuměni o změně následujícími způsoby: 

  zveřejněním změn přes úřední desku v elektronické i tištěné podobě formou Veřejné 

vyhlášky,  

  zveřejněním informace na webu MČ Praha-Suchdol, 

  zveřejněním změn obecně závazné vyhlášky na webu magistrátu hl. m. Praha. 

Úlevy z poplatku: 

Od poplatku je osvobozen (podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění) 
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je 
držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k 
doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo 
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 
Od poplatku je osvobozen (podle obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním 
poplatku ze psů, v platném znění) držitel psa převzatého z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy 
po dobu dvou let od převzetí psa ze zařízení. 
Další osvobození se vztahuje na držitele psů chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu 
určených, 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, psů služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených 
záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu 
záchranných brigád. 
Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá 
označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu s touto vyhláškou. Na úlevu 
od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě 
uvedené podmínky splnil. 

Termíny splatnosti MP-PSI: 

Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to: 
- nečiní-li částka poplatku více než 600 Kč ročně, pak nejpozději do 31. března každého roku, 

- činí-li částka poplatku více než 600 Kč ročně, pak ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 

31. března a 31. srpna každého roku. 

Možnosti úhrady MP-PSI:   
- bezhotovostním převodem na účet MČ Praha-Suchdol č. 19-2000699359 /0800 (Česká spořitelna) 

s uvedením přiděleného variabilního symbolu, 



- v hotovosti na ekonomickém odboru MČ Praha-Suchdol (budova radnice, 2. patro) v úředních 

dnech, 

- poštovní poukázkou u České pošty, kdy si poplatník složenku vyplní sám, a na složence uvede 

potřebné údaje pro identifikaci platby (částku, přidělený variabilní symbol, číslo účtu 

19-2000699359/0800/0800). 

Jaké mám možnost řešit podání elektronicky? 
- Podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky (v tomto případě 

nemusí být podání podepsáno uznávaným elektronickým podpisem). 

- Podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MČ Praha-Suchdol 

e-podatelna@praha-suchdol.cz, které je podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

- Podání učiněné datovou zprávou, zaslanou e-mailem na e-podatelnu MČ Praha Suchdol 

e-podatelna@praha-suchdol.cz, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem. 

V tomto případě je třeba podání potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním 

podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem, nebo potvrdit prostřednictvím 

datové schránky a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu. 

Jaké legislativní předpisy upravují MP-PSI? 
- Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

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

Existují nějaké související legislativní předpisy týkající se psů chovaných v Praze? 
Ano, existuje Obecně závazná vyhláška č 6/2011 Sb. hl. m. Prahy o ochraně veřejné, která určuje 
pravidla pohybu psů v Praze na pozemcích označovaných jako „veřejná zeleň“. 
Pro chovatele psů dále platí Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, která určuje povinnost trvalého psů označování a 
přihlašování psů do evidence chovatelů psů. 
 

Hrozí mi nějaké sankce a pokuty? 
Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu podle zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád nebo zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to i 
opakovaně. Pořádková pokuta tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité 
povahy, může být udělena až do výše 500 000 Kč. 
Není-li poplatek zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, může být navýšen 
správcem poplatku až na trojnásobek (par. 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích). 
 

Jaké je platnost výše uvedených informací? 
Výše uvedené informace odpovídají stavu legislativy k datu 30.6.2019 

Časté dotazy k místním poplatkům ze psů (dále jen MP-PSI) 

Musím psa označit registrační známkou při pohybu na veřejných prostranstvích? 

Ano, při pohybu psa na veřejných prostranstvích musí být tento viditelně označen platnou evidenční 

známkou. Známka slouží také pro případné prokázání splnění ohlašovací povinnosti 

Ztratil jsem registrační známku. Kde získám novou známku pro svého psa? 

Náhradní registrační řádku přiděluje správce poplatku, který registrační známku vydal. 



Musím za psa opravdu platit MP-PSI (co se mi může stát, když nezaplatím)? 

Ano, za psa je třeba pravidelně platit poplatky po celou dobu jeho života, jinak se mohou být vůči 

poplatníkovi uplatněny sankce, které vyplývají ze skutečnosti, že výběr MP podléhá režimu výběru 

daní.  

Jak správně zaplatím poplatek za psa bankovním převodem, aby se na úřadě dozvěděli, kdo a za co 

platí? 

Při platbě musí poplatník použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku při registraci, který 

jednoznačně identifikuje poplatníka i druh poplatku. Pokud tak poplatník neučiní, pravděpodobně 

nebude platba identifikována a platba poplatku nebude poplatníkovi připsána. 

Chci se přestěhovat. Musím to někomu dát vědět? 

Ano, je třeba nahlásit změnu adresy poplatníka. Pokud nové trvalé bydliště je v působnosti jiného 

úřadu, je třeba psa nechat vyřadit z evidence a znovu přihlásit na příslušném místě podle trvalého 

místa bydliště. 

Pes mi uhynul, co mám dělat? 

Tuto skutečnost je třeba nahlásit správci poplatku (dodat doklad od veterináře a vyplněný formulář 

odhlášení psa), nebo lze odhlášení psa vyřídit osobně na úřadu MČ Praha-Suchdol u správce poplatku. 

Pokud nepředloží poplatník doklad od veterináře o úhynu psa, lze jej nahradit čestným prohlášením, 

které je součástí formuláře odhlášení psa.  

Dostanu zpět nějaké peníze zpět v případě úhynu psa? 

Ano. Poplatník může písemně požádat správce poplatku o vrácení poměrné části již zaplaceného 

ročního poplatku. 


