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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 

  

PŘIZNÁNÍ (PŘIHLÁŠENÍ) 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 právnic. osoby) 
a kontaktní informace 

 

 

tel:                              e-mail: 

 

Rodné číslo (popř. IČ/č. pasu) **)  

Pes je chován v rodinném domě Ano / Ne *) 

Datum, od kdy je pes držen  

Informace o psovi 

rasa: 

 

barva: 

datum nar./věk: 

Pes / Fena *) 

Předložené doklady 
o čipování/ o převzetí psa z útulku/ průkaz ZTP/ 

průkaz ZTP/P ……………………………………. *) 
*) nehodící se škrtněte  **) Občan ČR vždy rodné číslo  / IČ - právnická osoba / cizinec- číslo pasu 

 
2. Část – vyplní držitel psa pouze v případě, že je poživatelem důchodu 

Pobírám důchodu Ano / Ne *) 

Důchod je jediným zdrojem příjmu Ano / Ne *) 

Ověřovací doklad Doklad o důchodu / Čestné prohlášení *) 

*) nehodící se škrtněte 

Označení psa mikročipem dne:                     Registrace u OSA MHMP dne: 

Číslo čipu/Tetovací číslo:                       Počet příloh: 

 
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v Přiznání k místnímu poplatku ze psů jsem uvedl/a podle 

nejlepšího vědomí a svědomí, jsou úplné a pravdivé, a že jsem si vědom/a důsledků v případě 

uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.  
 

V Praze dne: ………….     ……………………………………… 

 podpis držitele psa 
 

3. Část – vyplní správce poplatku 

Správcem poplatku přidělený VS platby **) 1 3 4 1 0 0     

Přidělena Evidenční známka číslo     

Roční sazba 

poplatku v Kč 
 

Povinnost 

platit od data 
 

Částka 

k úhradě v Kč 
 

**) VS (variabilní symbol platby) je důležitý pro platbu místního poplatku přes bankovní účet nebo složenkou. 



Strana: 2 

 

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. 

 P o u č e n í 
 

Místní poplatek ze psů je upraven v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškou č. 23/2003 Sb. hl.m.Prahy, ve znění pozdějších úprav, o místním poplatku ze psů.  

Správa poplatku je upravena v zákoně č. 280/2009 Sb., Daňový řád, v platném znění.  

 

Poplatek za psa platí držitel psa obci v místě svého trvalého pobytu. Držitelem psa je fyzická nebo 

právnická osoba. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 

 

Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek 

vznik povinnosti platit poplatek. 

 

Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit 

uplynutím měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo. 

 

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 a též do 15 dnů oznámit každou skutečnost, 

která má vliv na výši poplatku. 

 

Ohlašovací povinnost platí i pro poplatníka, který je od poplatku následně osvobozen (nárok na osvobození 

musí držitel psa prokázat). 

 

Od 1. 1. 2005 (obecně závazná vyhláška č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, kterou byla s účinností od 1. 1. 2005 

novelizována obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů) je každý 

chovatel (držitel) psa, chovaného na území hl. m. Prahy, povinen nechat psa označit mikročipem nebo 

tetováním a pomocí registrační karty chovatele psa přihlásit do evidence Magistrátu hl. m. Prahy. Po splnění 

obou podmínek mu bude, u psa označeného mikročipem, ve dvou následujících letech poskytnuta sleva 

z roční sazby poplatku do výše maximálně 350,- Kč. 

 

Sazbu poplatku na území MČ Praha-Suchdol určuje obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy o 

místním poplatku ze psů v platném znění: 

 

(1) Sazba poplatku za psa činí ročně:  

 

a)    Kč  1.500,-  za jednoho psa, 

b)    Kč  2.250,-  za druhého a  každého dalšího psa téhož  držitele.  

(2) Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě činí ročně  

a)    Kč  300,-  za jednoho psa, 

b)    Kč  600,-  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, činí sazba poplatku 200,- Kč ročně 

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

 Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, 

která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně 600,- Kč za jednoho psa a 900,- Kč za 

druhého a každého dalšího psa. 

Podrobné informace najdete na webu MČ Praha-Suchdol v části MÍSTNÍ POPLATKY. 


