
Místní poplatek ze psů 2018 
 

Finanční odbor ÚMČ Praha – Ďáblice upozorňuje držitele psů, že již dnes mohou zaplatit 

poplatek ze psů pro rok 2018. Poslední termín pro splnění letošní povinnosti je  

 

                                                         31. březen 2018. 

 

Nebudou-li poplatky do tohoto termínu zaplaceny, mohou být, dle zákona č. 565/1990 Sb.,  

o místních poplatcích, vyměřeny až do dvojnásobné výše! 

 

Zároveň upozorňuje držitele psů na povinnost trvalého označení psa mikročipem nebo 

tetováním a nahlášení psa do evidence chovatelů psů i na Magistrátu hlavního města 

Prahy. Tato povinnost vyplývá z Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/2003 

Sb. hl. města Prahy. 

Při splnění těchto dvou podmínek uskutečněných v rámci 30 dnů, má pak nový držitel psa 

nárok na slevu na poplatcích po dobu následujících dvou let.  

 

Držitelé psů mají možnost zaplatit roční poplatek přímo na účet Městské části Praha-Ďáblice 

číslo   501 855 998/6000. Jako variabilní číslo uveďte číslo 1341… (za tečky dosaďte číslo 

známky psa), a popř. do poznámky jméno majitele psa. 

Druhá možnost úhrady poplatku je v pokladně ÚMČ Praha-Ďáblice v úředních hodinách. 

 

Ceník místních poplatků ze psů pro obyvatele hl. m. Prahy: 

a) držitelé starobního důchodu – 200,- Kč za jednoho psa, 300,- Kč za druhého a každého 

dalšího psa téhož držitele, 

b) držitelé psa žijící v rodinném domě – 300,- Kč, 600,- Kč za druhého a každého dalšího psa 

téhož držitele, 

c) držitelé psa žijící v bytovém domě – 1.500,- Kč, 2.250,-Kč za druhého a každého dalšího 

psa téhož držitele. 

 

Velice ráda informuji všechny majitele psů o skutečnosti, že se v roce 2017, stejně jako 

v předešlých dvou letech, podařilo získat díky výborné práci kolegyně p. Forkové všechny 

dlužné částky a do roku 2018 vstupuje naše MČ bez dluhů v pohledávkách za majiteli psů. Za 

rok 2017 získala MČ z poplatků celkem částku 123.202,- Kč, ze které dle platné vyhlášky 

odvedla na Magistrát hl. m. Prahy částku 30.800,50 Kč. Z rozdílu 92.401,50 Kč hradila naše 

MČ výdaje za odvoz psích exkrementů, nákupy psích známek a další výdaje spojené s touto 

agendou. Na vývoz psích exkrementů firmou Komwag a.s., (probíhající 4x-5x měsíčně) bylo 

vynaloženo celkem 110 424,- Kč.  

Městská část Praha – Ďáblice žádá majitele psů o výraznější podporu při zajišťování čistého 

prostředí zabydlené části v lokalitě MČ Praha-Ďáblice. 

                                                                                                                                                                                             


