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326 00 Plzeň-Černice 

Telefon: 378 036 865 
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Roční sazba poplatku ze psů  
 

Trvalé bydliště, sídlo držitele psa (psů): Sazba: jeden pes 
Sazba: druhý a každý 

další pes 

a) v rodinném domě 500,-- Kč 1 500,-- Kč 

b) Je-li držitelem psa poživatel starobního, 

invalidního, vdovského nebo vdoveckého 

důchodu, který je jeho jediným zdrojem 

příjmů, poživatel sirotčího důchodu anebo 

osoba starší 65 let, činí roční sazba poplatku 

ze psů 

 

200,-- Kč 
 

300,-- Kč 

c) pro ostatní 900,-- Kč 1 500,-- Kč 

Osvobození a úlevy 

 

Poplatek se neplatí ze psů: 

a) držitele, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci 

jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem 

průkazů ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu5a, 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 5b, 

b) chovaných k vědeckým účelům, 

c) držených Českým červeným křížem, 

d) sloužících Policii ČR a Městské policii, Vězeňské službě, pokud mají psi Osvědčení o 

způsobilosti psa, 

e) držených statutárním městem Plzeň a jím zřízených příspěvkových organizací, 

f) držitele, který převzal dotčeného psa z útulku provozovaného na území města Plzně, a 

to po dobu 12ti kalendářních měsíců od okamžiku převzetí dotčeného psa z útulku 

provozovaného na území města Plzně; to však neplatí, převezme-li psa z útulku 

provozovaného na území města Plzně jeho původní držitel, 

g) držitele, kterým je obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, ústav, církevní 

právnická osoba, nadace nebo nadační fond, která má svoje sídlo na území města Plzně 

a svojí náplní činnosti plní veřejně prospěšné cíle pro občany města Plzně v oblasti 

sociálních služeb, 

h) držitele, kterým je právnická osoba, která vychovává slepeckého psa nebo psa pro 

účely kanisterapie, 

i) sloužících složkám Integrovaného záchranného systému, kteří jsou využíváni těmito 

složkami k záchranným a likvidačním pracím. 

Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození. V případě, že 

poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě do 15 dnů ode 

dne, kdy nastala, nárok na osvobození zaniká. 

                                                           
5a Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. 
5b Např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění 
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