
 

 

Žádost o poskytnutí informací  
Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících informací: 

− Kolik činí roční výnos z poplatků za psa ročně za posledních 5 kalendářních roků? 
− Kolik činí náklady na městský útulek ročně? Resp. útulek / zařízení, které zajišťuje 

péči o zatoulané či odložené psy a případně jiná zvířata? 
− Kdo je provozovatelem útulku? 
− Který subjekt zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli 

v případech týrání zvířat? 

Prosím o poskytnutí výše požadovaných informací do datové schránky. 

  

 

  

 



Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor ekonomický 
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Váš dopis značky / ze dne Naše značka / č.j. Vyřizuje / linka Praha 
11.02.2020 EKO/FOU/20/ODP/106/I Foukal / 235011412 18.02.2020 

 
 
 
 

Poskytnutí informace na žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 

Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, ekonomický odbor, obdržel dne 
11.02.2020 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete informace: 

a) Kolik činí roční výnos z poplatků za psa ročně za posledních 5 kalendářních roků? 
b) Kolik činí náklady na městský útulek ročně? Resp. útulek / zařízení, které zajišťuje 

péči o zatoulané či odebrané psy a případně jiná zvířata? 
c) Kdo je provozovatelem útulku? 
d) Který  subjekt  zajišťuje  pro  město  péči  o  zvířata  odebraná  majiteli  či  držiteli 

v případech týrání zvířat? 
 
 
 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám tímto poskytujeme požadované informace: 

 
a) Roční výnos z poplatku za psa: 

2019 2 929 846,85 Kč 
2018 2 922 533,18 Kč 
2017 2 872 821,58 Kč 
2016 2 977 723,48 Kč 
2015 3 012 194,19 Kč 

 
b) Roční náklady na městský útulek, resp. zařízení pro zatoulané či odložené psy 

nebo jiná zvířata nám není znám. Městská část Praha 13 žádný takovýto útulek 
neprovozuje ani nehradí. 
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c) Z titulu práce je nám znám pouze Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt Městské 
policie hl. m. Prahy, V Zámcích 56, Praha 8 – Troja, s pobočkou v ul. 
Dolnoměcholupská 58, Praha 10 – Dolní Měcholupy. Provozovatelem je hlavní 
město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1. 

 
d) Péči o odebraná zvířata pro hl. m. Prahu zajišťuje výše uvedený útulek. 

 
 
 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, bude poskytnutá informace zveřejněna i způsobem umožňující 
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 13. 

 
 
 
 
 
 
 

Bc. Rudolf F o u k a l 
vedoucí oddělení daní a poplatků 

ekonomického odboru 
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