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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 

právnické osoby) a kontaktní 

informace 

 

 

tel.: 

e-mail: 

Rodné číslo (popř. IČ/č. pasu) **)  

Informace o psovi 

datum narození / věk: 

 

rasa: 

 

barva: 

 

jméno: 

Pes / Fena *) 

Datum, od kdy je pes držen  

Pes je chován v rodinném domě Ano / Ne *) 

Číslo mikročipu / Tetovací číslo  

Datum označení psa mikročipem  

Držitel psa pobírá důchod a 

důchod je jeho jediným 

zdrojem příjmů***) 

Ano / Ne *) 

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

***) potřeba doložit čestným prohlášením 

 

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 

2. 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) je vždy nutné uvádět při placení místního poplatku bankovním převodem nebo složenkou. 
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P o u č e n í 
 

Místní poplatek ze psů je upraven v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a vyhláškou č. 

23/2003 Sb. hlavního města Prahy, v platném znění, 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). 

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. 

Osvobození od poplatku 

Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění: 

Od poplatku je osvobozen 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. 

(2) Podle vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, v platném znění: 

Od poplatku je osvobozen 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. 

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


