
Informace k volnému pohybu ps ů na veřejném prostranství  
 

a znečišťování ve řejného prostranství psími exkrementy 
 

 

1. V současné době žádný právní předpis souhrnně neupravuje pohyb psů na 

veřejnosti. Vlastník psa nebo chovatel je povinen se chovat tak, jak mu 

ukládají některé právní předpisy. 

Při pohybu psa na veřejnosti je chovatel nebo vlastník psa povinen dodržovat 

obecná pravidla stanovená občanským zákoníkem (§ 127 zák. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, § 60 zák. č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů). 

Při přepravě psa v hromadné přepravě osob je povinen vlastník psa nebo 

chovatel dodržovat pokyny stanovené v přepravním řádu pro určitý druh 

přepravy. V rámci přepravy zvířat je stanoveno opatřit tyto náhubkem a vést je 

na vodítku nebo v případě malého psa převážet ve schráně. Pokud nedodrží 

podmínky stanovené v přepravním řádu, bude z dopravy vyloučen a lze mu 

uložit pokutu. 

 

Při pohybu se psem na území hlavního města Prahy je povinen dodržovat 

ustanovení některých vyhlášek, jako § 2 písm. c), § 3 odst. 1 písm. g), § 3 

odst. 2 vyhl. HMP č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně. 

 

Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání ve znění pozdějších 

předpisů hovoří o tom, že zvíře se nesmí omezovat v pohybu, pokud to není 

nutné, a toto omezení nepůsobí zvířeti utrpení. Tento zákon zmocňuje obce k 

vydání obecně závazné vyhlášky, která by upravila pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství a vymezila prostory pro volné pobíhání psů. Hlavní 

město Praha takovou obecně závaznou vyhlášku nemá. Částečně je tato 

problematika řešena v obecně závazné vyhlášce HMP č. 6/2001 o ochraně 

veřejné zeleně, která stanoví zákaz činností ve veřejné zeleni a v příloze této 

vyhlášky jsou vyobrazeny značky, které tyto činnosti povolují. Značky jsou 



umístěny při vstupu např. do parků nebo parkové úpravy nebo do veřejné 

zeleně. Občan podle nich pozná, co v daném místě je povolené a co je 

zakázané. 

Každá osoba, která chová psa nebo psa vede, odpovídá za chování psa a 

sama musí určit, jestli je pes nebezpečný svému okolí a tedy zda má být 

veden na vodítku, nebo má mít ještě náhubek. Řešit a sankcionovat lze až 

napadení psem. V tomto případě nastává odpovědnost vlastníka psa nebo 

chovatele, a to buď v oblasti veterinární, tedy ve správně právní rovině 

(očkování psa proti nemocem) nebo v rovině trestně právní - za ublížení na 

zdraví (dle trestního event. přestupkového zákona). 

2. Majitele psů lze postihovat na základě nedodržování vyhlášky č. 8/2008 Sb., 

hl. m. Prahy, kde je jasně stanoveno v § 2, co je znečištění (písm. g) a 

následně v § 3, odst. 3 této vyhlášky je pak uvedeno následující: „V případě 

znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete 

odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která je vlastníkem nebo držitelem 

zvířete nebo jiná osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči." 

V případě, že majitel, nebo ten kdo má psa ve své péči, toto znečištění (psí 

exkrement - PE) neodstraní, může jej strážník městské policie na místě 

pokutovat dle § 47, odst. 1, písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 

Ovšem k tomu je třeba zdůraznit, že je potřeba konkrétní odpovědnou osobu 

přistihnout přímo na místě, což je v praxi dost problematické, protože pokud je 

přítomen strážník, málokdo v takovém případě PE neuklidí… a zároveň není 

možné, aby městská policie zajišťovala nepřetržitý dohled ve všech lokalitách, 

kde se venčí psi. Tedy je velice obtížné docílit ideálního stavu, pouze 

způsobem, kdy by městská policie svojí nepřetržitou přítomností působila 

preventivně  a nikdo by se pak přestupků tohoto druhu nedopouštěl. Vše je 

hlavně o „výchově a kázni pejskařů“. 

Obecně lze říci, že zajišťování sběru a odstranění psích exkrementů si 

zajišťují jednotlivé městské části ze svých rozpočtů, prostřednictvím smluvních 

firem, které sběr a odstranění PE pro úřad městské části zajišťují. Některé m. 

č.  zajišťují sběr PE formou stojanů, do kterých dodávají sáčky na PE, do nichž 



by majitelé psů měli PE odebrat. Některé m. č. používají i vysavače na sběr 

PE, záleží na přístupu každé jednotlivé městské části. 

Zdroj Magistrát hl. m. Prahy a Městská policie hl. m. Prahy 

 
 


