
Informace k místnímu poplatku ze psů  

Místní poplatek ze psů na území města Pardubic je stanoven na základě zákona č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, příslušnou obecně závaznou vyhláškou č. 7/2019, o 

místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 (text vyhlášky lze nalézt na 

https://pardubice.eu/mistni-poplatek-ze-psu, rovněž je k dispozici v písemné podobě i na úřadě 

městského obvodu).  

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 

 Poplatek platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má 

sídlo na území České republiky. 

 Přiznání k vyměření poplatku je povinen podat každý, komu vznikla poplatková povinnost dle výše 

uvedené obecně závazné vyhlášky.  

Sazba poplatku: - Sazba poplatku ze psů, jejichž držitel je přihlášen nebo má sídlo v rodinném domě i 

ve dvougeneračním domě, majícím charakter rodinného domu,  

a) 200,00 Kč za jednoho psa/kalendářní rok,  

b) 300,00 Kč za druhého a každého dalšího psa/kalendářní rok.  

Sazba poplatku ze psů, jejichž držitel je přihlášen nebo má sídlo v ostatních budovách,  

a) 1.200,00 Kč za jednoho psa/kalendářní rok, 

 b) 1.500,00 Kč za druhého a každého dalšího psa/kalendářní rok.  

Sazba poplatku ze psů, jejichž držitelem je osoba starší 65 let 

a) 200,00 Kč za jednoho psa/kalendářní rok,  

b) 300,00 Kč za druhého a každého dalšího psa/kalendářní rok.  

V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší, než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, 

která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. 

Poplatek je splatný nejpozději do 30.6.2023 - činí-li sazba za jednoho psa více než 800,- Kč, je poplatek 

splatný ve čtyřech stejných splátkách nejpozději v termínech do 15.03.2023, 15.05.2023, 15.08.2023, 

15.11.2023  

Prokáže-li držitel psa jeho získání převzetím z útulku, na jehož náklady přispívá statutární město 

Pardubice, bude od poplatku osvobozen na dobu od vzniku poplatkové povinnosti do konce 

následujícího kalendářního roku. V obecně závazné vyhlášce č. 7/2019, o místním poplatku ze psů, ve 

znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 (čl.6), jsou uvedeny ještě další případy osvobození od 

poplatku.  

Poplatek lze platit převodem na účet (č. účtu je 24 66 70 207/0600), poštovní složenkou nebo na 

pokladně (v hotovosti i platební kartou) úřadu MO Pardubice I, U Divadla 828. Při platbě převodem 

na účet je nutno uvést variabilní symbol poplatníka a specifický symbol. Pokud nebude u přijaté 

platby možno zjistit variabilní symbol, nelze správně přiřadit platbu k příslušnému poplatníkovi. 

Povinnost zaplatit tento poplatek tedy nevyplývá z obdržení složenky či jiného podkladu k platbě, ale 
je stanovena výše uvedenými právními předpisy, při vzniku nedoplatku se tedy nelze odvolávat na to, 
že poplatník neobdržel složenku, a proto nezaplatil místní poplatek. 



 
 

 V případě nezaplacení tohoto poplatku se postupuje v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů, tzn. že nezaplacené poplatky se vyměřují a následně dochází k jejich vymáhání daňovou 

exekucí. 
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