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Při ztrátě psa je vhodné kontaktovat útulek, do které-
ho jsou převáženi nalezení psi odchycení odchytovou 
službou. Potřebné údaje při nahlášení ztraceného psa: 
podrobný popis zvířete, číslo mikročipu či tetování, 
místo útěku, telefon, adresa majitele psa, upřesnění, 
zda se jedná o agresivního psa. Služby útulku jsou 
zpoplatněny. Majitel nalezeného psa hradí náklady na 
krmení ve výši 50 Kč za den a v případě, že byl pes odchy-

cen odchytovou službou, 
tak i náklady na odchyt 
ve výši cca 500 Kč. Útulek 
má k dispozici údaje z re-
gistru chovatelů, je proto 
možné, že bude majitele 
nalezeného psa kontakto-
vat sám.

V případě, že je ztracený pes registrován v Národním registru 
majitelů zvířat, je vhodné kontaktovat i tento registr. 

Při nálezu opuštěného psa je nejlepší kontaktovat městskou 
policii.

Další psí rady
Pro širokou veřejnost je při 
útulku v Praze-Troji provo-
zována bezplatná kynologic-
ká poradna. Její odborníci 
jsou k dispozici jak osobně, 
tak i telefonicky nebo na  
e-mailu.

Sedmero zásad zodpovědného pejskaře

	 	Majitel psa přihlásí na úřadě a zaplatí za něj pří-
slušný poplatek.

  Majitel nechá psa označit mikročipem a registru-
je se v Registru chovatelů, ideálně i v Národním 
registru majitelů zvířat.

 Majitel vždy po svém psovi uklízí.

  Majitel nenechá psa běhat v místech, která slou-
ží pro hru dětí či sportovní vyžití, a na taková 
místa se psem ani nevstupuje. Hřiště jsou vý-
hradní zónou dětí.

  Majitel neumožní psovi vstup do záhonů, keřo-
vých porostů a na jiná místa, kde to není výslově 
povoleno.

  Majitel má stále na paměti, že i místa pro volné po-
bíhání psů jsou veřejným prostorem využívaným 
ostatními občany.

	  Majitel naučí pejska poslušnosti několika základní-
mi povely. Alespoň minimální výcvik psa se vypla-
tí při řešení krizových situací.

Leták vydala Agentura Koniklec, o. s., v rámci projektu „Zajištění 
a realizace služeb environmentálního poradenství v letech 2012 až 
2013 za podpory hlavního města Prahy“.
www.ekoporadnypraha.cz 
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PRAHA
město pro lidi  
i pejsky

Známé i méně známé užitečné 
informace pro pražské pejskaře 

Kontakty
Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt Troja,	V	Zámcích	56,		
181	00	Praha	8,	tel.:	233	554	242	(dispečink	nonstop),		
e-mail:	upoz@mppraha.cz

Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt Měcholupy,	
Dolnoměcholupská	58/27,	100	00	Praha	10,		
tel.:	272	701	819,	272	705	656,		
e-mail:	upozdm@mppraha.cz

Městská policie,	Telefon:	156

Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský 
a občanskosprávní (Registr	chovatelů),	Jungmannova	29,		
112	21	Praha	1,		
e-mail:	klara.novakova@cityofprague.cz		
a	danuse.michalova@cityofprague.cz

Národní registr majitelů zvířat,	P.O.BOX	132,	120	00		
Praha	2,	tel.:	602	611	053,	e-mail:	info@narodniregistr.cz
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Registrace pejska aneb psí „občanka“
Občan má povinnost svého psa staršího tří měsíců re-
gistrovat na úřadě městské části, kde má trvalé bydliště, 
a za držení psa platit správní poplatek. Přihlášku je třeba 
podat nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí zvířete. Výše 
tohoto poplatku se odvíjí od počtu držených psů a dalších 
okolností. Psi převzatí z útulku jsou od poplatku po dobu 
prvních dvou let osvobozeni. Výši poplatků stanovuje 
městská vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy.

První pes
Každý 

další pes

Základní sazba poplatku za rok 1 500 Kč 2 250 Kč

Poživatel důchodu, který je jediným 
zdrojem jeho příjmů

200 Kč 300 Kč

Držitel psa v rodinném domě  
na území MČ Praha 1 – 15 a Praha 17

600 Kč 900 Kč

Držitel psa v rodinném domě  
na území MČ Praha 18 – 22

300 Kč 600 Kč

Roční snížení poplatku za psa ozna-
čeného čipem v případě, že je majitel 
přihlášen do evidence chovatelů (platí 
dva roky)

300 Kč

Pro přihlášení psa postačí vyplnit tiskopis, který je k dis-
pozici na úřadech městských částí, případně na jejich 
webových stránkách. Občan, který chce uplatnit nárok na 
snížený poplatek, je povinen tento nárok prokázat.  

Čipování – ano či ne?
Vyhláška hlavního města Prahy č. 18/2004 stanoví, že kaž-
dý pes starší 6 měsíců chovaný na území hlavního města 
musí být označen mikročipem nebo tetováním. Označení 
psa provádí veterinární lékař. Cena čipu včetně aplikace 
se pohybuje okolo 700 Kč a hlavní město motivuje chova-
tele psů označených čipem dvouletou slevou z poplatku 
ze psa, která náklady na čip téměř nahradí. 

Pro její uplatnění je nutno, aby se chovatel zaregistroval 
do evidence chovatelů psů. Evidence je snadná – postačí 
vyplnit registrační kartu a doložit potvrzení o aplikaci čipu, 
případně stejnopis průkazu původu psa. Agendu spoje-
nou s registrací chovatelů vyřizuje Magistrát hl. m. Prahy, 
odbor živnostenský a občanskosprávní.

Čipovaného psa je vhodné registrovat i v národním regis-
tru majitelů zvířat (www.narodniregistr.cz). Tato služba je 
v základním provedení bezplatná.

Doprava po městě aneb pejsek jako 
spolucestující
Nejčastějším způsobem cestování s pejskem je cestování 
městskou dopravou. Pes přepravovaný prostředky měst-
ské dopravy musí mít náhubek a být na krátkém vodítku. 
Nástup psa do dopravního prostředku je možný pouze 
dveřmi označenými příslušným symbolem. V případě, že 
je v jednom vozidle přepravováno více psů, může řidič ná-
stup dalšího zakázat. Zvláštní opatrnosti je třeba věnovat 
jízdě na eskalátorech. Psy menších plemen je vhodnější 
při výstupu z eskalátorů vzít do náruče, u psů větších ple-
men výstup z eskalátoru natrénovat, aby nedošlo k pora-
nění tlapek.

I pro pejska je třeba po-
řídit jízdenku – cena jed-
norázového přepravného 
v hlavním městě odpoví-
dá „poloviční“ přestupní 
jízdence. Platnost „psí“ 
jízdenky je shodná s plat-
ností jízdenky cestujícího, 

v případě, že má cestující jízdenku předplatnou, doba 
platnosti „psí“ jízdenky je omezena na 300 minut. Pro 
psa je možno pořídit i jízdenku celodenní nebo měsíční. 

Jednorázová jízdenka pro přepravu psa v MHD (plat-
nost dle jízdenky cestujícího, maximálně 300 minut)

16 Kč

Celodenní jízdenka pro psa (vnitřní město /  
všechna pásma)

55 / 80 Kč

Měsíční jízdenka pro psa (všechna pásma) 460 Kč

Poznámka: Uvedené ceny jsou platné k 31. 10. 2012 

Při přepravě psa taxislužbou je třeba domluvit podmínky 
při objednávce. Řidič taxi nemá povinnost psy přepravo-
vat. Některé taxislužby přepravu psů zcela vylučují, ně-
které si účtují dodatečný poplatek, zpravidla v pevné výši 
bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Malí psi, kteří se 
vejdou majiteli do náruče, mají šanci na přepravu urči-
tě vyšší než velká plemena. Řidiči taxi se oprávněné bojí 
o poškození interiéru automobilů.

Venčení a zábava aneb jak udělat pejskovi 
radost
Žádný zákon souhrnně neupravuje pohyb psů na veřej-
ných prostranstvích. To však neznamená, že by vlastník 
psa nebo chovatel nebyl povinen se chovat tak, jak mu 
ukládají některé obecně závazné právní předpisy. Jed-
ním z těchto předpisů je například vyhláška č. 6/2001 Sb. 

hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně. Ta stanovuje 
zákaz vstupu psů na dětská hřiště a pískoviště a také 
zakazuje volný pohyb psů ve veřejné zeleni s výjimkou 
míst, kde je to výslovně povoleno. Místo s povoleným 
volným pohybem psů musí být označeno zvláštním 
symbolem. Takových míst je na území každé měst-
ské části několik a jsou publikována na internetových 
stránkách příslušné městské části. 

Unikátní možnost do-
přát svému pejskovi 
dostatek zábavy mají 
obyvatelé Prahy 10, na 
jejímž území bylo zří-
zeno první veřejné psí 
hřiště v hlavním městě. 
Nachází se na prostran-

ství sevřeném ulicemi Škvorecká, Černokostelecká 
a Úvalská. Další hřiště bylo v létě 2012 otevřeno v Pra-
ze 4-Podolí nedaleko vodárny. Prostor psích hřišť je 
všech stran oplocený a vybavený lavičkami a odpad-
kovými koši. 

Psovi je možné dopřát i návštěvu restaurace. Řada re-
staurací vstup se psy umožňuje a případně má ve svém 
sortimentu i nabídku pro „čtyřnohé zákazníky“. Záleží 
však výhradně na provozovateli konkrétního podniku, 
zda vstup psa umožní či nikoli. Většina restauračních 
zařízení o této možnosti informuje na svých interneto-
vých stránkách a informace jsou dostupné i v katalozích 
restaurací.  

Pán na dovolené... a pes?
I v případě, že není možné vzít svého čtyřnohého čle-
na domácnosti na mimopražský pobyt, existuje řešení. 
První možností jsou „Psí hotely“ – nabízejí ubytování 
pejsků v jakoukoliv dobu. Psí hotely nabízejí i jiné služ-
by, např. denní školku – ta je určena všem psům, kte-
ří neradi čekají na své pány sami doma. Ubytování na 
den majitele vyjde na cca 400 Kč, na týden cca 1200 Kč 
a více.

Další možností je svěřit svého psa profesionálním hlída-
čům. Ti psa ubytují u sebe doma a zajistí mu veškerou 
péči. Cena služeb se pohybuje od 100 do 500 Kč za den. 
Podobné služby nabízí „venčící agentury“. Pes v jejich 
péči zůstává doma a pracovník agentury jej 2× – 3× den-
ně vyvenčí a obstará jeho další potřeby. Cena této služ-
by se pohybuje okolo 300 Kč za den.


