
Přihlášení a poplatky ze psů 
 

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, 
obci, resp. městské části příslušné podle místa svého trvalého 
pobytu nebo sídla. Přiznání k poplatku podléhá každý pes starší 
3 měsíců a to i pes, který je od placení poplatku osvobozen. Přihlášení 
probíhá osobně na níže uvedené adrese. 

Povinnosti: 

 Do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost 

– Přihlásit se k místnímu poplatku při vzniku ohlašovací povinnosti (nabytí 
psa, dosažení věku psa 3 měsíců, přihlášení chovatele k trvalému pobytu 
apod). 
– Ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, lovecké 
zkoušky, změna bydliště, důchod apod. 
– Ohlásit každou skutečnost, která má za následek zánik poplatkové 
povinnosti (úmrtí psa, předání jinému chovateli, změna bydliště apod.) 

 Od 1. 1. 2020 je v platnosti povinnost chovatelů psů v ČR mít psy 
označeny (očipovány). Za psa bez označení hrozí správní řízení 
s uložením až 50ti tisícové pokuty. 

 Chovatelé psů budou po 1. lednu 2022 prozatím moci 
prostřednictvím svých veterinárních lékařů dobrovolně vložit 
čísla svých psů do databáze, kterou vede Komora veterinárních 
lékařů, případně mohou evidovat své psy v databázích 
provozovaných soukromými subjekty. To však chovatelé 
nezbaví splnění budoucí povinnosti vložit čísla jejich čipů 
do CEP, poté, co bude spuštěna. 

 Dále od 1. 1. 2022 se nebude vydávat psí známka při přihlášení 
k místnímu poplatku ze psů, ani při její ztrátě. 

 Po celou dobu držení psa je základní povinností chovatele 
dodržovat čistotu veřejného prostranství (uklízet po svém psu 
exkrementy) a zabránit úniku chovaného zvířete. 

Sazba poplatku: 

 Poplatková povinnost vzniká, mění se nebo zaniká od prvého dne 
měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má 
za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti. 

 

 základní sazba je 50,- Kč ročně za jednoho psa a každého 
dalšího psa 100,-Kč téhož držitele  

Splatnost poplatku 



  vždy nejpozději do 31. března  daného roku 

Způsob placení 

 v hotovosti na úřadě OÚ Bystrá nad Jizerou 

 bezhotovostně na číslo účtu 260926774/0600 

Variabilní symbol: minimálně 1341.... nebo napsáno pes 
 

 

Úlevy a osvobození: 

 od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, osoba provádějící 
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob 

 držitelé psů převzatých z útulků  

 držitel psa, chovaného k vědeckým účelům v zařízeních k tomu 
určených 

 držitelé psa, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové 
z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, 
požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena 
vzájemnost 

 držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii 
a speciálně vycvičených záchranářských 

 a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem 
Svazu záchranných brigád 

 držitel psa, který je uživatel honitby a kterému zákon o myslivosti 
ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy 

Dokumenty a doklady: 

 Přihlášení k poplatku: Občanský průkaz 

 Doložení nároku na osvobození: potvrzení z útulku, osvědčení 
záchranářských nebo loveckých psů apod. 

 

Legislativa: 

 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 

   
 

 

 


