
Dobrý den, 
vzhledem k tomu, že jsme ve lhůtě 30ti dní nedostali odpověď, žádáme opětovně o informace 
a to dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dále žádáme o 
vyřešení situace, kdy pracovnice vašeho úřadu, paní Giliková, poskytuje nepravdivé 
informace. 
 
S paní Gilikovou jsme jako výbor SVJ probírali znečištění oblasti psími exkrementy a žádali 
jsme nápravu. Dostali jsme následující informace.  
 
Dle paní Gilikové 
1. Pravidelné odstraňování psích exkrementů z ploch veřejné zeleně není ve finančních 
možnostech městské části. 
2. V případě, že někdo po svém psovi neuklízí, máte možnost zavolat městskou policii, která 
má možnost toto jednání postihovat. 
3.  Exkrementy jsou částečně odstraňovány při sečích a při příležitostných úklidech pomocí 
čtyřkolky. 
 
ad 1) 
Tato odpověď je nepravdivá. Do rozpočtu Prahy 13 od pejskařů přiteče zhruba 2.8 milionu 
korun ročně z čehož 1/4 má prý jít magistrátu a cca 0.5 milionu se vynakládá na odpadkové 
koše a nádoby. Zbývá tedy ještě dostatek financí. Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
ze dne 23. 1. 20018 (2 Afs 107/2007 - 168 - Místní poplatky: poplatek ze psů) smyslem 
poplatku ze psů primárně není a ani nemá být posílení obecního rozpočtu, protože pak by se 
již pojmově nejednalo o poplatek, nýbrž spíše o majetkovou daň. Poplatek ze psů tak nemá 
jiný význam než snižovat či vyrovnávat negativní důsledky spojené s chovem psů. 
 
ad 2) 
Tato odpověď je zavádějící. Z Městské policie Prahy 13 nám došla odpověď, že MP nemá 
příliš možností, jak takovéto jednání postihovat. MP není schopna okamžitě dojet na místo, 
případně zjistit, zda exkrement je skutečně od určitého psa. Zavolat tedy mohu, ale to je vše. 
 
ad 3) 
Tato odpověď je nepravdivá. Netušíme, kde paní Giliková k této informaci přišla. Při seči 
stroje exkrementy rozjezdí. Pokud jde o čtyřkolku, nikdo z členů výboru je v této oblasti 
neviděl. 
 
Na následující email, který jsme paní Gilikové poslali 17. 8. 2018 jsme odpověď nedostali. 
Žádáme tedy o podání informací (dle Zákona č. 106/1999 Sb.)  

1. Jak hodlá městská část situaci s neuklizenými psími exkrementy řešit? 
2. Jak městská část řeší, když její zaměstnanec neodpoví v 30ti denní lhůtě? 
3. Jak městská část řeší, když její zaměstnanec poskytuje nepravdivé informace? 

Předem děkujeme za odpověď. 
 

 
 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Gilíková Jana - ved OŽP (P13) <GilikovaJ@p13.mepnet.cz> 



 
Datum: 9. 8. 2018 10:01:57 
Předmět: FW: FW: Nedostatečný úklid psích exkrementů  
 

 

  

Dle sdělení ekonomického odboru má naše městská část k dnešnímu dni v evidenci 3.378 psů. Ročně 
se na místním poplatku ze psů vybere cca 2,8 mil Kč, z čehož ¼ přeposíláme Magistrátu hl.m.Prahy 
(podporuje z toho útulky apod.), zbytek jde do rozpočtu naší městské části. 

Výběr místního poplatku ze psů nijak nesouvisí s úklidem chodníků, údržbou zeleně apod. Je to místní 
daň za to, že chovatel má psa (podobně jako u daně z nemovitosti apod.). 

Sazby poplatku jsou odstupňované zákonem, maximální sazba je 1.500,- Kč za jednoho psa ročně. 
Zákonodárci přihlédli k sociální situaci důchodců, sirotků apod., kterým snížili tuto sazbu na 200,- Kč 
ročně. Další rozdělení a snížení sazeb je aplikováno na základě vyhlášky hlavního města Prahy (sazba 
za psa chovaného v rodinném domě je 600,- Kč ročně atd.). Sazba u druhého a každého dalšího psa je 
o 50% vyšší. 

Současně je nutné uvést, že poplatek ze psů je vztažen k trvalému pobytu chovatele. Osoby, které 
jsou v naší městské části pouze dočasně, přechodně atd. musí hradit tento poplatek v obci, ve které 
mají své trvalé bydliště, přestože se psem pobývají u nás. 

Rozpočet odboru životního prostředí je nastaven na služby, které byly popsány již v odpovědi  
  

  

S pozdravem 

  

Mgr. Jana Gilíková 
Vedoucí odboru životního prostředí 
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 2580/13 
158 00 Praha 13 
 
Tel.: 235 011 471 
E-mail: gilikovaj@p13.mepnet.cz 
Web : http://www.praha13.cz 

  

  

Dobrý den paní Giliková, 

http://www.praha13.cz/


 za naše SVJ s Vámi komunikoval ohledně nedostatečného úklidu psích 
exkrementů. Dle Vašeho vyjádření: 

  

Pravidelné odstraňování psích exkrementů z ploch veřejné zeleně není ve finančních 
možnostech městské části. Částečně jsou odstraňovány při sečích a při příležitostných 
úklidech pomocí čtyřkolky. Jejich odstraňování je povinností majitelů psů, kteří mohou 
využívat stojany se sáčky a odkládat je pak do odpadkových košů nebo nádob na komunální 
odpad. Tato služba pro obyvatele stojí ročně 500 tis. Kč. 

  

Pokud je mi známo, tak majitelé psů platí roční poplatek. Na stránkách úřadu Prahy 13 jsou 
uvedeny tyto ceny: 

  

Roční sazba poplatku činí 1.500,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 2.250,- Kč. Za 
psy chované v rodinném domku se platí 600,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 
900,- Kč. U důchodce (osoby pobírající pouze starobní, vdovský, vdovecký či invalidní 
důchod, tyto bez dalších příjmů, nebo pobírající sirotčí důchod) činí poplatek 200,- Kč za 
jednoho psa, za druhého a dalšího psa 300,- Kč. 

  

Můžete mi, prosím, sdělit, kolik psů je na Praze 13 registrováno a kolik peněz radnice od 
majitelů psů obdržela? Pokud se i v ostatních částech Prahy 13 nachází tolik psů, jako v 
našem okolí, myslím si, že radnice dostává od majitelů psů výrazně více, než je 500 tis. Kč. 

  

Předem děkuji za odpověď 

  

  

  

  

  

From: Gilíková Jana - ved OŽP (P13) [mailto:GilikovaJ@p13.mepnet.cz]  
Sent: Monday, July 30, 2018 9:47 AM 



Subject: FW: Nedostatečný úklid psích exkrementů 
Importance: Low 

  

 

  

omlouvám se za opožděnou reakci na Váš původní mail, ale v době jeho vyřizování 
jsme se zde střídali s dovolenými a kolegové si špatně předali informace. Pravidelné 
odstraňování psích exkrementů z ploch veřejné zeleně není ve finančních 
možnostech městské části. Částečně jsou odstraňovány při sečích a při 
příležitostných úklidech pomocí čtyřkolky. Jejich odstraňování je povinností majitelů 
psů, kteří mohou využívat stojany se sáčky a odkládat je pak do odpadkových košů 
nebo nádob na komunální odpad. Tato služba pro obyvatele stojí ročně 500 tis. Kč. 
V případě, že někdo po svém psovi neuklízí, máte možnost zavolat městskou policii, 
která má možnost toto jednání postihovat.  

Odpověď na svůj dotaz k parkovišti byste měl obdržet od stavebního odboru. 

  

S pozdravem 

  

Mgr. Jana Gilíková 
Vedoucí odboru životního prostředí 
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 2580/13 
158 00 Praha 13 
 
Tel.: 235 011 471 
E-mail: gilikovaj@p13.mepnet.cz 
Web : http://www.praha13.cz 

  

  

From: Bělková Hana (P13) On Behalf Of Dotazy na ÚMČ P13 (P13) 
Sent: Wednesday, May 02, 2018 9:34 AM 
To: Gilíková Jana - ved OŽP (P13) 
Cc: Semotamová Eva (P13) 
Subject: FW: Nedostatečný úklid psích exkrementů 

  

  

  

mailto:gilikovaj@p13.mepnet.cz
http://www.praha13.cz/


. 
 
S pozdravem 
 
oddělení tisku a informací 
Odbor kancelář starosty 
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 2580/13 
Tel. 235 011 228,144 
Zelená linka: 800 130 000 
e-mail: dotazy@p13.mepnet.cz<MAILTO:dotazy@p13.mepnet.cz> 

  

To: Gilíková Jana - ved OŽP (P13); Dotazy na ÚMČ P13 (P13) 

 psích exkrementů 

  

Dobrý den, 

  

jménem Společenství vlastníků jednotek se na Vás obracíme se 
žádostí o řádný úklid pozemků v okolí našeho SVJ, zvláště pak o úklid psích exkrementů. 
Chodníky a zelené plochy v okolí našeho SVJ (a víceméně v celém vnitrobloku) jsou 
zaneřáděny psími exkrementy. Vzhledem k tomu, že neustále pokračuje zástavba v této 
oblasti a s tím spojená likvidace zelených ploch, stále více pejskařů se přesunuje do 
vnitrobloku a tím narůstá i množství psích exkrementů.  

Nejsme si jisti, zda tento problém přísluší právě Vám, proto jej posíláme i 
na dotazy@p13.mepnet.cz a prosíme o přeposlání na správný odbor. 

Předem děkujeme. 

  

 

 

  

  

  

http://mail1.volny.cz/%7E%7E181127b9ed72ca08b5fb50b487634c18/app/compose.php?mode=new&to=dotazy@p13.mepnet.cz
mailto:dotazy@p13.mepnet.cz


  

  

  

  

 

  

 





Předmět: Doplnění žádosti podle §14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů - Nedostatečný úklid psích exkrementů, vaše značka P13-45474/2018

Datum: 5. října 2018 12:59:03

Dobrý den,
v příloze nejsou žádné dotazy zodpovězeny. Je tam pouze uvedeno, že jste prý dostali
žádost dne 21. 9. 2018. Dne jsme 21. 9. 2018 žádnou žádost na městský úřad neposílali.
Pokud se má jednat o náš email z 20. 9. 2018, kdy žádáme o následující informace:

1. Jak hodlá městská část situaci s neuklizenými psími exkrementy řešit?
2. Jak městská část řeší, když její zaměstnanec neodpoví v 30ti denní lhůtě?
3. Jak městská část řeší, když její zaměstnanec poskytuje nepravdivé informace?

 
Zdá se nám ale divné, že naskenovaná příloha v mailu je od paní Gilíkové, která:
ad 1) Dle jejího vyjádření se tématika úklidu psích exkrementů netýká odboru životního
prostředí.
ad 2) Jedná se o paní Gilíkovou, která ve lhůtě 30ti dní neodpověděla.
ad 3) Jedná se o paní Gilíkovou, která několikrát uvedla nepravdivé informace.
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