
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

(komunální odpad) 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

Správu poplatku vykonává Magistrát města Frýdku-Místku, finanční odbor, oddělení místních 

poplatků a vymáhání pohledávek. 

OD ROKU 2021 JIŽ NEJSOU ZASÍLÁNY POŠTOVNÍ POUKÁZKY K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO 
POPLATKU!!!  
 

POPLATNÍK MÍSTNÍHO POPLATKU: 

1) Poplatníkem poplatku je: 
a) fyzická osoba přihlášená v obci, 
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 

rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. 

2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci 
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.  
 

V případě, že poplatek platí jedna osoba za domácnost, je nutno aby v případě změny (např. změna 
trvalého pobytu v rámci Frýdku-Místku) si vyplnila nový tiskopis „Prohlášení typu B“, kde uvede, za 
které osoby chce nadále poplatek odvádět.   

 
VÝŠE MÍSTNÍHO POPLATKU NA ROK 2022: 
Sazba poplatku pro poplatníka činí 696 Kč, pro poplatníka staršího 70 let činí 348 Kč.  

 
SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU: 
Splatnost místního poplatku je do 31. května 2022.  

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do 
konce příslušného kalendářního roku. 

 

OD ROKU 2021 JIŽ NEJSOU ZASÍLÁNY POŠTOVNÍ POUKÁZKY K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO 
POPLATKU!!!  

 

ZPŮSOBY ÚHRADY: 
1. prostřednictvím PLATEBNÍHO PORTÁLU města (po zadání rodného čísla nebo 

variabilního symbolu se zobrazí údaje k zaplacení poplatku), který naleznete na stránkách 
města www.frydekmistek.cz – portál občana - platební portál 

2. v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku, a 
to v době pokladních hodin v budově na ul. Radniční 1148 ve Frýdku a v budově na ulici 
Politických obětí 2478:  
Pondělí  9:00 – 11:30, 12:15 – 16:30 hodin 
Úterý  9:00 – 11:30, 12:15 – 13:00 hodin 
Středa  9:00 – 11:30, 12:15 – 16:30 hodin 
Čtvrtek  9:00 – 11:30, 12:15 – 14:30 hodin 
Pátek  9:00 – 12:15 hodin. 

3. prostřednictvím městského PORTÁLU OBČANA (osoby, které si zřídily přístup 
prostřednictvím internetového portálu statutárního města Frýdek-Místek) 

4. převodem na bankovní účet města, a to: 
číslo účtu: 19-3767000237/0100,  

http://www.frydekmistek.cz/
https://www.uradfm.cz/portal/rzs.html


Variabilní symbol (VS) – je Vaše přidělené číslo, které je po celou dobu poplatkové 
povinnosti stejné. Mění se pouze v případě, že z Vaší strany dojde ke změně, kterou jste 
nahlásili správci poplatku (např. vyplnění tiskopisu Prohlášení typu A nebo B).  
Na variabilní symbol se můžete informovat u správce poplatku (rozdělení poplatníků podle 
písmen:  
A - Ď Alena Biedrawová  tel.: 558 609 121    
     e-mail: biedrawova.alena@frydekmistek.cz 
E – J Ing. Renáta Kowalczyková tel.: 558 609 167 
     e-mail: kowalczykova.renata@frydekmistek.cz 
K – L Iva Bezoušková  tel.: 558 609 161 
     e-mail: bezouskova.iva@frydekmistek.cz 
M a * Kateřina Šindlerová  tel.: 558 609 287 
     e-mail: sindlerova.katerina@frydekmistek.cz 
N – Ř Monika Šupčíková  tel.: 558 609 159 
     e-mail: supcikova.monika@frydekmistek.cz 
S – Š Bc. Dagmar Mojžíšková tel.: 558 609 162 
     e-mail: mojziskova.dagmar@frydekmistek.cz 
T – Ž Scarlet Dosoudilová  tel.: 558 609 163 
     e-mail: dosoudilova.scarlet@frydekmistek.cz 
* Poplatníci, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. 

5. prostřednictvím SIPO 
6. prostřednictvím PORTÁLU OBČANA (osoby, které mají zřízený přístup prostřednictvím 

internetového portálu statutárního města Frýdek-Místek: PORTÁL FM - 
https://www.uradfm.cz/portal/mujportal.html  

7. poštovní poukázkou prostřednictvím pošty (vyplní si občan sám) 

 
OSVOBOZENÍ A ÚLEVY OD MÍSTNÍHO POPLATKU: 

O osvobození od poplatku je povinen si poplatník požádat a doložit dokumenty 
prokazující nárok na osvobození, a to nejpozději do konce kalendářního roku.   
V případě, že podklady pro osvobození nebudou doloženy v daném kalendářním roce, nárok  
na osvobození zaniká.  

O osvobození pro poplatníky, kteří jsou osvobozeni do konce kalendářního měsíce,  
ve kterém dosáhnou šesti let, a úlevu pro poplatníky starší 70 let, NENÍ NUTNÉ ŽÁDAT, 
jelikož tyto informace si správce poplatku zjistí sám z evidence.  
 

1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení v obci a která je:  

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci  
a má v této jiné obci bydliště,  

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči 
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,  

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, 
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte 
nebo nezletilého,  

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově 
se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo  

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest 
domácího vězení.  

2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení 
v obci:  
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a) a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dosáhne šesti let, 

b) která nejméně 6 měsíců (po sobě jdoucích) v příslušném kalendářním roce pobývala 
v zařízeních sociální a zdravotnické péče (např. rehabilitační ústavy, psychiatrické 
léčebny), pokud pro ně neplatí osvobození dle čl. 7 odst. 1) písm. d) této vyhlášky,  
a to po dobu pobytu v těchto zařízeních, 

c) která studuje a je ubytována mimo území statutárního města Frýdku-Místku. Osvobození 
se neposkytuje za období od 1. 7. do 31. 8. kalendářního roku. 

3) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví 
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není 
přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a která je zároveň  
na území statutárního města Frýdku-Místku poplatníkem dle čl. 2 odst. 1) písm. a) této 
vyhlášky.  

4) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci,  
a která dosáhla věku 70 let, a to ve výši 348 Kč.  

 
 
JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ: 
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek 
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků správce poplatku zvýší až 
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 
 
Odpovědnost za zaplacení poplatku:  

1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl 
plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen na svéprávnosti a byl mu jmenován 
opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na 
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné 
procesní postavení jako poplatník. 

2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo 
opatrovníkovi. 

3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost 
společně a nerozdílně. 

 
KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.): 
Každá fyzická osoba (popř. zákonný zástupce nebo zástupce na základě plné moci, opatrovník), 
která je v obci hlášena k pobytu, nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na 
území obce 
TISKOPISY SOUVISEJÍCÍ S MÍSTNÍM POPLATKEM: 
Prohlášení typu A – samostatný plátce 
Prohlášení typu B – společný plátce 
Prohlášení typu C – pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt  

         nebo rodinný dům na území statutárního města Frýdku-Místku  
Úhrada místního poplatku prostřednictvím SIPO 
Čestné prohlášení vlastníka k místnímu poplatku za komunální odpad. 
 
Uvedené tiskopisy jsou přístupné i na internetových stránkách města: 
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financni/tiskopisy.  
 
PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE: 
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.  
Obecně závazná vyhláška č. 10/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. Úplné znění obecně závazné vyhlášky je zveřejněno na webu města – sekci magistrát 
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file:///C:/Users/mojziskova/Desktop/FINANČNÍ%20ODBOR/tiskopisy/1.1.2020/pdf/Čestné%20prohlášení%20vlastníka%20k%20místnímu%20poplatku%20za%20komunální%20odpad.pdf
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financni/tiskopisy


– právní předpisy města – obecně závazné vyhlášky:  

https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/pravni-predpisy-mesta/obecne-zavazne-vyhlasky . 

 

 

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS: 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 

 
KDE, S KÝM A KDY MŮŽETE ŘEŠIT MÍSTNÍ POPLATEK: 
Magistrát města Frýdku-Místku, finanční odbor, s referenty oddělení místních poplatků  
a vymáhání pohledávek, ul. Radniční 1148, v době platných úředních hodin: 
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/uredni-hodiny 
 
Rozdělení poplatníků podle písmen:  
A - Ď  Alena Biedrawová  tel.: 558 609 121 kanc. č.: 1.53 

     e-mail: biedrawova.alena@frydekmistek.cz 
E – J  Ing. Renáta Kowalczyková tel.: 558 609 167 kanc. č.: 112 
      e-mail: kowalczykova.renata@frydekmistek.cz 
K – L  Iva Bezoušková  tel.: 558 609 161 kanc. č.: 112 

     e-mail: bezouskova.iva@frydekmistek.cz 
M a *  Kateřina Šindlerová  tel.: 558 609 287 kanc. č.: 1.53 

     e-mail: sindlerova.katerina@frydekmistek.cz 
N – Ř  Monika Šupčíková  tel.: 558 609 159 kanc. č.: 113 

     e-mail: supcikova.monika@frydekmistek.cz 
S – Š  Bc. Dagmar Mojžíšková tel.: 558 609 162 kanc. č.: 105 

     e-mail: mojziskova.dagmar@frydekmistek.cz 
T – Ž  Scarlet Dosoudilová  tel.: 558 609 163 kanc. č.: 114 
      e-mail: dosoudilova.scarlet@frydekmistek.cz 
* vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které 
není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.  
 
INFORMACE O POPISOVANÉM POSTUPU JE MOŽNÉ ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH ZDROJŮ 
NEBO V JINÉ FORMĚ: 
Při osobní, telefonické nebo e-mailové konzultaci s pracovníky oddělení místních poplatků  
a vymáhání pohledávek. 
ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ ÚTVAR: 
Magistrát města Frýdku-Místku, finanční odbor 
POPIS JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI: 
20.04.2022 
POPIS BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN: 
30.12.2021 
DATUM KONCE PLATNOSTI POPISU: 
Nestanoven. 
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