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Důvodová zpráva 

 

Úvod 

Místní poplatek ze psů je na území hl. m. Prahy vybírán na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a obecně závazné 
vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„OZV“). Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců a platí jej držitel psa. V souladu se zákonem 
o místních poplatcích jsou konkrétní sazby poplatku stanoveny OZV. 
 
 
Přehled o výši sazeb poplatku 

 

 
sazba poplatku v OZV maximální sazba v zákoně 

o místních poplatcích 

první pes druhý a další pes první pes druhý a další pes 

pokud není uvedeno jinak 1 500 Kč 2 250 Kč 1 500 Kč 2 250 Kč 

pes chovaný v rodinném domě 
v Městské části Praha 1-15 a 
Praha 17 

600 Kč 900 Kč 1 500 Kč 2 250 Kč 

pes chovaný v rodinném domě 
v jiných než výše 
vyjmenovaných městských 
částech 

300 Kč 600 Kč 1 500 Kč 2 250 Kč 

Snížená sazba vyplývající ze 
zákona o místních poplatcích 200 Kč 300 Kč 200 Kč 300 Kč 

pes určený k hlídání objektů, 
jehož držitelem je právnická 
osoba, která je zároveň 
vlastníkem hlídaného objektu 

600 Kč 900 Kč 1 500 Kč 2 250 Kč 

 

 

OZV jsou dále stanoveny lhůty pro podání ohlášení, splatnost poplatku, úlevy a osvobození od poplatku, 
příslušnost ke správě poplatku a evidence chovatelů psů. 

Vedení evidence chovatelů psů Magistrátem hl. m. Prahy je v OZV stanoveno na základě ustanovení § 
13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon na ochranu zvířat“), které obcím umožňuje obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům 
povinnost přihlásit trvale označené psy, zejména psy označené čipem, do evidence a upravit náležitosti 
a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů. 

S účinností od 1. ledna 2022 bude novelou zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární 
zákon“) zřízena jednotná centrální evidence označených psů a jejich chovatelů, kterou povede Ústřední 
veterinární správa Státní veterinární správy (dále jen „Ústřední veterinární správa“). Všichni chovatelé 
psů budou povinni hlásit Ústřední veterinární správě písemně nebo prostřednictvím informačního 
systému Státní veterinární správy údaje stanovené prováděcím právním předpisem. 
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Zákonné zmocnění uvedené v § 13b odst. 2 zákona na ochranu zvířat tak bude ke dni 1. ledna 2022 
zrušeno z důvodu nadbytečnosti a s ohledem na zásadu lex superior derogat inferiori, dle které má 
zákonná povinnost aplikační přednost před povinností stanovenou obecně závaznou vyhláškou. 

Obecně závazné vyhlášky upravující evidenci označených psů a jejich chovatelů budou od 1. ledna 2022 
v rozporu se zákonem. 

Vzhledem k výše uvedenému je novelou OZV navrhováno zrušení evidence chovatelů psů vedené 
Magistrátem hl. m. Prahy.  

V této souvislosti je dále navrhováno zrušení úlevy od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 
Kč, po dobu dvou let, stanovené OZV pro poplatníky místního poplatku ze psů, kteří nechají označit 
psa identifikačním číslem psa podle veterinárního zákona a přihlásí se do evidence chovatelů psů 
v souladu s OZV.  

Protože s účinností od 1. ledna 2020 musí být podle veterinárního zákona každý pes označen 
elektronickým čipem, který umožňuje zjistit jeho totožnost, navrhuje se novelou OZV zrušení 
povinnosti správce poplatku vydat poplatníkovi po přihlášení psa evidenční známku. 

 
Finanční dopad do rozpočtu městských částí a rozpočtu hlavního města Prahy 

Vzhledem ke zrušení úlevy od poplatku poskytované při přihlášení psa do evidence chovatelů psů 
vedené Magistrátem hl. m. Prahy lze předpokládat mírné zvýšení příjmů do rozpočtu hlavního města 
Prahy a městských částí.  

 

Výsledky vnitřního připomínkového řízení 

K předloženému návrhu novely OZV uplatnil z odborů MHMP v rámci připomínkového řízení 
připomínky odbor LEG MHMP, které byly zapracovány.  

 
 

Závěr 

Účinnost vyhlášky se navrhuje od 1. 1. 2022.  

 

Součástí důvodové zprávy je platné znění OZV s vyznačením navrhovaných změn. Změny jsou 
vyznačeny tučně a podtrženě, příp. přeškrtnutě.  

 

 

 

 

Příloha: platné znění OZV s vyznačením navrhovaných změn 
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