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Před vyplněním tiskopisu si přečtěte Poučení pro plátce (poskytovatele úplatného pobytu) na zadní 

straně tohoto tiskopisu 

 

 

OHLÁŠENÍ 

k místnímu poplatku z pobytu 
 
Údaje o plátci (=poskytovateli úplatného pobytu) 

 

Jméno a příjmení / Název PO: 

 
 

Osoba oprávněná jednat jménem PO: 

(jméno, příjmení, kontaktní údaje*) 
 

Rodné číslo / IČO: 

 
 

Místo přihlášení / Sídlo: 

 
 

Adresa pro doručování: 

(je-li jiná než adresa místa přihlášení či sídla) 
 

Číslo bankovního spojení: 

(pokud souvisí s podnikatelskou činností) 
 

 

 

Telefon:*............................................................         Email:*............................................................... 
 

 

Údaje o zařízení 

 

Název:  
 

 

Adresa: 

 
 

Počet lůžek: 

 
 

Datum zahájení poskytování úplatného pobytu: 

 
 

Úplatný pobyt je poskytován každoročně 

(nejedná-li se o celoroční provoz) 
od: 

 

do: 
 

Prohlašuji, že jsem v ohlášení uvedl(a) pravdivé údaje. 
Ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 

souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů za účelem komunikace a správy poplatku. Údaje budou 

zpracovávány po dobu trvání poplatkové povinnosti a po dobu běhu lhůty pro placení poplatku. Poskytnutí 

kontaktního telefonu a emailové adresy je dobrovolné a slouží pro neformální komunikaci správce poplatku s 

plátcem (např. zaslání platebních údajů, upozornění na nesplnění poplatkové povinnosti v daném termínu aj.). 

 

 

 

 

 

…...………………………………..    

         Podpis (a razítko) plátce  

 

 

* nepovinný údaj 

Podací razítko MěÚ Krásná Lípa: 

  



Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa 

 

2 

 

Poučení pro plátce (poskytovatele úplatného pobytu): 
 

Předmětem poplatku z pobytu (dále jen „poplatek“) je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních 

dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je fyzická osoba, která v obci není přihlášená (dále jen 

„poplatník“). Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“), kterým je fyzická nebo právnická osoba, 

která přechodné ubytování poskytla. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka a odvést jej správci poplatku, 

kterým je Městský úřad Krásná Lípa. 

 

Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 

 

Plátce je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu nejpozději do 

15 dnů ode dne jejího zahájení. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu ohlásit ve 

stejném termínu, ode dne, kdy nastala. Povinnost se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným 

způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.  

 

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje 

úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje dobu pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo obdobného 

místa v zahraničí, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti fyzické osoby, výši vybraného poplatku nebo důvod 

osvobození od poplatku. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, 

způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu je povinnost 

uchovávat po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu. 

Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt nejméně 1 000 účastníkům této akce, může 

plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu. 

 

Poplatek je splatný nejpozději do 15 kalendářních dnů po uplynutí každého příslušného kalendářního čtvrtletí. 

 

Od poplatku je osvobozena osoba 

- nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální 

služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce, 

- mladší 18 let, 

- hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je 

poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče (hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle 

zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo nehrazená z veřejného zdravotního pojištění), 

- pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví 

konaných na území obce 

- vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu 

- pobývající na území obce 

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou 

péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,  

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, 

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně 

z příjmů právnických osob, nebo 

4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému 

- příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající 

na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních 

úkolů. 

 

Místní poplatky lze platit buď bezhotovostně na příjmový účet města číslo 193582042/0300 anebo v hotovosti v pokladně 

MěÚ Krásná Lípa, číslo dveří 12, kde je možnost hradit i přes platební terminál.  

 

Textové znění Obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu, je k nahlédnutí na 

internetových stránkách https://www.krasnalipa.cz/vyhlasky.php 

 

Záznam změn: 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.krasnalipa.cz/vyhlasky.php

