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OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI 

poplatek z ubytovací kapacity 

        VS: 1345 

Povinné údaje požadované dle § 14 a) zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. 

 
Příjmení a jméno, titul:  ......................................................................................r.č. ........................................ 

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého pobytu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Čísla všech účtů užívaných v souvislosti s podnikatelskou činnosti v ČR i zahraničí: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Poplatková povinnost vznikla od: …………………………………………………. ID (datová schránka): ………………….. 

Název obchodní firmy: 

IČ: ………………………………………. DIČ: ………………………………. Sídlo: ……………………………………………………………… 

Oprávněná osoba jednající za firmu, PO, FO:  

a) Fyzická osoba:    

Jméno a příjmení : ………………………………………………..………………………. R.č. …………………………………………………….. 

Trvalý pobyt: …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

b) Právnická osoba:    

Název právnické osoby: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

IČ:  …………………………… Sídlo/místo podnikání: ………………………………………………………………………………………….. 

 
Zpracovávání nepovinných osobních údajů:  
Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány správcem v rámci státní správy i samosprávy v 
souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není podmínkou vyřízení příslušné žádosti. 
Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte) 
Email:                         Tel:  

Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší  a kvalitnější komunikace 
s poplatníkem. 
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné agendy 
a uloženy po dobu následné skartační lhůty. 
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na:  www.karolinka.cz 

 

V ……………………………………. dne: …………………      podpis, razítko poplatníka: …………………………………………….. 
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Oznamuji vznik poplatkové povinnosti dle Obecně závazné vyhlášky  č. 04/2010 

o místním poplatku z ubytovací kapacity v platném znění 
 

 

Název nemovitosti – ubytovacího zařízení : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresa nemovitosti  určené k přechodnému ubytování za úplatu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zahájení ubytovací činnosti : ………………………………………………celková kapacita lůžek .…………………………………………. 
 
Vznik poplatkové povinnosti:  (ve formátu dd.mm.rrrr)   ……………………………………………………………………………………. 

P o u č e n í 

Místní poplatek z ubytovací kapacity je upraven v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů a  obecně závaznou vyhláškou č. 04/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity. 
Správa poplatku je upravena v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. 

2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. 

3) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od 

zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených 

k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti 

spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. 

4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode 

dne, kdy nastala. 

5) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, 

příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu 

nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být 

vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. 

6) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 4,- Kč. 

7) Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne příslušného kalendářního roku. 

8) Poplatku nepodléhá: 

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, 

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako 

hotelová zařízení, 

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům 

9) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek 

platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce 

poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

 

 

V …………………  dne……………….  podpis, razítko poplatníka: ……………………………. 
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