Místní poplatek ze psů (dále jen „místní poplatek“)
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:
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území
statutárního města Frýdku-Místku.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Držitel psa má povinnost oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku, vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
VÝŠE MÍSTNÍHO POPLATKU NA ROK 2022:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za jednoho
psa

1)

za psa poplatníka, který je přihlášen nebo má
sídlo v bytovém domě na území statutárního města
Frýdku-Místku nebo v sídle ohlašovny, tj. na adrese
Radniční 1148, Frýdek-Místek.

za druhého a
každého dalšího
psa téhož držitele

900 Kč

1.200 Kč

2)

za psa poplatníka, který je přihlášen nebo má
sídlo v rodinném domě nebo v objektu pro
individuální rekreaci v k.ú. Frýdek a k.ú. Místek
nebo pokud je pes celoročně umístěn jako hlídací na
pozemku držitele psa nebo je určen k hlídání objektu
v k.ú. Frýdek a k.ú. Místek.

500 Kč

500 Kč

3)

za psa poplatníka, který je přihlášen nebo má
sídlo v rodinném domě nebo v objektu pro
individuální rekreaci v k.ú. Panské Nové Dvory,
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, k.ú. Lysůvky, k.ú.
Chlebovice a k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, nebo
pokud je pes celoročně umístěn jako hlídací na
pozemku držitele psa nebo je určen k hlídání objektu
v k.ú. Panské Nové Dvory, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, k.ú. Lysůvky, k.ú. Chlebovice a k.ú. Skalice u
Frýdku-Místku a na pozemku majitele psa mimo k.ú.
Frýdek a k.ú. Místek.

200 Kč

200 Kč

4)

5)

za psa poplatníka, který je osobou starší 65 let
za psa poplatníka, který je osobou mladší 65 let a
který je poživatelem invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu

6)

za psa poplatníka neuvedeného v bodech 1 - 5

200 Kč

200 Kč

200 Kč

200 Kč

900 Kč

1.200 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: 19-928781/0100,
Variabilní symbol (VS) – je Vaše přidělené číslo, které je po celou dobu poplatkové
povinnosti stejné. V případě, že nedošlo ke změně v evidenci poplatníka, variabilní symbol
zůstává stejný jako v předchozím roce.
Na variabilní symbol se můžete informovat u správce poplatku Bc. Dagmar Černíková, tel.
558 609 158, e-mail: cernikova.dagmar@frydekmistek.cz
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 30 dnů, kdy nastala rozhodná
skutečnost.

V případě, že podklady pro osvobození nebudou doloženy v daném kalendářním roce, nárok na
osvobození zaniká.

1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která

je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) osoba, která smluvně zajišťuje pro statutární město Frýdek-Místek odchyt psů a jejich
umístění v útulku,
b) osoba, která převzala psa z útulku, který smluvně zajišťuje pro statutární město
Frýdek-Místek odchyt psů a jejich umístění, na dobu 2 roky ode dne převzetí,
c) osoba, která nechala u svého psa provést kastraci, a to po dobu 12 měsíců od jejího
provedení.
d) osoba, která používá psa k léčbě občanů – canisterapii.
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.
KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.):
Držitel psa nebo jeho zástupce na základě plné moci.
Držitelem je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území statutárního města Frýdku-Místku.
TISKOPISY SOUVISEJÍCÍ S MÍSTNÍM POPLATKEM:
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Odhlášení k místnímu poplatku ze psů
Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů
Uvedené
tiskopisy
jsou
přístupné
i
na
internetových
stránkách
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financni/tiskopisy.

města:

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE:
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
Obecně závazná vyhláška č. 9/2021 o místním poplatku ze psů. Úplné znění obecně závazné
vyhlášky je zveřejněno na webu města – sekci magistrát – právní předpisy města – obecně závazné
vyhlášky:
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/pravni-predpisy-mesta/obecne-zavaznevyhlasky.
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 referentkou oddělení místních poplatků a
vymáhání pohledávek, ul. Radniční 1148, v kanc. č. 114, Bc. Dagmar Černíková, tel. 558 609 158,
v době platných úředních hodin: https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/uredni-hodiny
INFORMACE O POPISOVANÉM POSTUPU (O ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE) JE MOŽNÉ
ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ:

Při osobní, telefonické nebo e-mailové konzultaci s referentkou oddělení místních poplatků a
vymáhání pohledávek.
SOUVISEJÍCÍ ŽIVOTNÍ SITUACE A NÁVODY, JAK JE ŘEŠIT:
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.

