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Návrh 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

      
         Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne ….. vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
zákona č. 278/2019 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

 
Čl. I 

 
Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2011 Sb. hl. m. Prahy a 
obecně závazné vyhlášky č. 19/2019 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 

 
 

1. § 1 zní:  
„Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek ze psů (dále jen 
"poplatek") a stanoví konkrétní sazby poplatku, lhůty pro podání ohlášení, splatnost poplatku, 
osvobození od poplatku a příslušnost ke správě poplatku.“. 
 

2. V § 4 odst. 1 písm. c) se věta poslední zrušuje. 
3. V § 6 se v nadpise slova „a úlevy“ zrušují. 
4. V § 6 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 12 zrušuje a zároveň se zrušuje označení 

odstavce 1. 
5. § 7b se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zrušuje. 
6. Příloha se zrušuje. 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

Úleva od poplatku, na níž poplatníkovi vzniklo právo na základě skutečností nastalých přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, není touto vyhláškou dotčena, přičemž vznik nároku na ni a její 
výše se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.  

 
 

   Čl. III 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
 
 
 

MUDr. Zdeněk H ř i b, v. r. 
primátor hlavního města Prahy 
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