
Sazba a splatnost místního poplatku ze psů 

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

(1) a)  za psa poplatníka v rodinném domku 

1. za jednoho psa          180,- Kč 

2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele      240,- Kč 

 

b) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v rodinném domku 

1.  za jednoho psa                  120,- Kč  

2.  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele      180,- Kč   

 

c)  za  psa poplatníka v bytovém domě, tj. v domě se 4 a více byty 

1. za jednoho psa        1000,- Kč 

2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele    1500,- Kč 

 

d)  za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v bytovém domě, tj. v domě se 4 a více byty  

1.     za jednoho psa           200,- Kč 

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

 

 

Splatnost poplatku 

 

(1) Poplatek je splatný  nejpozději:  

a) nečiní- li více než 500,- Kč  ročně – do 31. 3. příslušného kalendářního roku. 

b) činí- li více než 500,- Kč ročně ve dvou stejných splátkách, vždy do 31.3. a 31.10. příslušného 

kalendářního roku    

(2) I při vyšší  částce než je 500,- Kč lze poplatek zaplatit najednou a to v termínech v odst. 

 1) písm. a) 

Osvobození a úlevy 

 

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je 

považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální 

služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů 

určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které 

stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
1
.  

(2) Úleva se poskytuje: 

a) osobě mladší 65 let, která je poživatelem invalidního důchodu, který je jeho jediným 

zdrojem přijmu, a je hlášen nebo má sídlo v rodinném domku 

1.   za jednoho psa ve výši                   60,- Kč  

2.   za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve výši                                      60,- Kč 

 

 

                                                 
1 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 



b) osobě mladší 65 let, která je poživatelem invalidního důchodu, který je jeho jediným 

zdrojem přijmu, a je hlášen nebo má sídlo v bytovém domě, tj. v domě se 4 a více byty 

1.  za jednoho psa ve výši                 800,- Kč  

2.  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve výší                             1 200,- Kč

  

(3) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku je poplatník 

povinen ohlásit do 31.12. kalendářního roku od skutečnosti zakládající nárok na osvobození 

nebo úlevu. 

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve 

lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
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 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 


