
 

 

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU  

Finanční odbor 

Oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek 

Radniční 1148, 738 01  Frýdek-Místek 

Variabilní symbol: 904000………  

 
Ohlášení držitele psa k místnímu poplatku ze psů 

 

Držitel psa: 

Příjmení a jméno/název právnické osoby: .......................................................................................... 

Datum narození/IČ: .…….....................................................................................................................   

Adresa pobytu/sídlo: ........................................................................................................................... 

Adresa pro doručování*:...................................................................................................................... 

Tel.*: .…………………………………     E-mail*:…………………………………………………………… 

 

Informace o psu: 

Jméno psa:     ...................................................................................................................     

Plemeno psa:     ................................................................................................................... 

Barva psa:     ................................................................................................................... 

Pohlaví:     ................................................................................................................... 

Datum narození psa:    ................................................................................................................... 

Držen od:     ................................................................................................................... 

Číslo mikročipu*:           ................................................................................................................... 

 

Typ sazby poplatku:  a) bytový dům         

b) rodinný dům, hlídací pes na pozemku držitele, hlídání objektu 

c) poživatel důchodu invalidního, starobního, vdoveckého,     

    vdovského. Prohlašuji, že uvedený důchod je jediným zdrojem       

    mého příjmu. Poživatel sirotčího důchodu. 

Slevy a osvobození:  ZTP, ZTP/P, průkaz č.: .................................................................. 

    Jiné:       .........................................................................................  

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a/ pravdivě.  
 
* Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Souhlasím v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen GDPR, se 
zpracováním mých osobních údajů, a to emailové adresy, telefonního čísla, adresy pro doručování. Účelem 
zpracování osobních údajů ve stanoveném rozsahu je kontaktování držitele psa v případě nalezení 
psa Městskou policií Frýdek-Místek. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že 
poskytnuté osobní údaje nebudou předávány třetím osobám ani do třetích zemí.  
Zpracování osobních údajů bude trvat do odvolání souhlasu se zpracováním. Prohlašuji, že poskytnuté 
osobní údaje jsou přesné a zavazuji se správci písemně oznamovat jakoukoliv změnu uvedených osobních 
údajů. Správcem osobních údajů je Magistrát města Frýdku-Místku, finanční odbor, oddělení místních 
poplatků a vymáhání pohledávek.  
Osobní údaje uvedené v tomto prohlášení jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na 
stránkách www.frydekmistek.cz. 
 
        ………………………………………….. 

Dne:…………………..      podpis držitele psa 
 



 
 

Příloha 
 

Výpis z Obecně závazné vyhlášky č. 9/2021 o místním poplatku ze psů 
 

1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území statutárního 
města Frýdku-Místku. 

2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

3) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den následujícím po dni, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, 
kdy nabyl psa staršího tří měsíců. 

4) V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která 
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa 
poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné 
obci. 

5) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem 
psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, 
ve kterém taková skutečnost nastala. 

6) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. 
Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. 

7) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 

8) V ohlášení držitel psa uvede: 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo 

sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které 
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 
činností poplatníka, 

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, skutečnosti 
zakládající vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku   

9) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy 
nastala. 

10) Poplatník je povinen ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku do 30 dnů ode dne, kdy 
nastala rozhodná skutečnost.  

11) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě 
stanovené v čl. 6 odst. 3 této vyhlášky, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění 
této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. 

12)     Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

    za jednoho psa 

za druhého a 
každého dalšího psa 
téhož držitele 

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. 

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 Frýdku-Místku, 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) za psa poplatníka, který je osobou starší 65 let 200 Kč 200 Kč 

5) 

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  

200 Kč 200 Kč 

6) za psa poplatníka neuvedeného v bodech 1 - 5 900 Kč 1.200 Kč 

13) Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku. 

14) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v bodu 13), je poplatek splatný nejpozději do 15. 
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 



 

15) 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 a 
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.  

16) 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. 

  

17) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek 
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 

18) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 

 

 

 


