
INFORMACE   K  MÍSTNÍMU   POPLATKU   Z   POBYTU 

Proč? 
V návaznosti na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 10. 12. 2019 

v Zastupitelstvu obce Stříbrná vydána Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu s datem účinnosti 

od 1. března 2020. Jedná se o zcela nový místní poplatek, který vychází ze zrušeného místního poplatku z ubytovací kapacity 

a místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. 
 

Kdo? 
Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená. 

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.  

Příklady plátců: hotel, motel, penzion, soukromé byty, ateliéry (ubytování poskytnuté prostřednictvím Airbnb),… bez ohledu 

na to, zda je místo ubytování zkolaudováno jako ubytovací zařízení!!! 
 

Co? 
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.  

 

Kolik? 
Sazba poplatku činí 18 Kč za den pobytu. 
Sazba se vynásobí počtem započatých dní pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. 

 

Jak? 
Ohlašovací povinnost 
Plátce podává ohlášení do 15 dnů od okamžiku, kdy se stal plátcem (tj. kdy poskytl úplatný pobyt). 

Ohlášení obsahuje: 

• jméno/jména, příjmení, název, obecný identifikátor, místo pobytu či sídlo, adresa pro doručování, 

• čísla všech účtů u poskytovatelů platebních služeb, 

• údaje rozhodné pro stanovení poplatku. 

 

Evidenční povinnost 
Plátce poplatku je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu. 

Obsah evidenční knihy: 

• den počátku a konce pobytu, 

• jméno/jména, příjmení, adresa přihlášení fyzické osoby, 

• datum narození, 

• číslo a druh průkazu totožnosti, 

• výše vybraného poplatku či důvod osvobození. 

 

Platební povinnost 
Poplatek se platí měsíčně, vždy do 5 dnů od skončení příslušného kalendářního měsíce, tj.do 5 dne následujícího měsíce. 

Po domluvě s obecním úřadem 4x ročně – do 5 dnů od skončení příslušného kalendářního čtvrtletí (tj. do 5 dubna za období 

leden – březen, 5. července za období duben - červen, 5. října za období červenec - září, 5. ledna za období říjen - prosinec) 

 

Osvobození 
Od poplatku je osvobozena osoba:  

• nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby, držitel průkazu ZTP/P a její průvodce, 

• mladší 18 let, 

• hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, 

• pečující o děti na zotavovací akci, 

• vykonávající na území obce sezónní práci,  

• pobývající na území obce ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,… 

  

Příklady 
Osoba ubytovaná: 

• od 1.1.2020 do 31.1.2020 – 30 dní x 18 Kč = 540 Kč (poplatek bude odveden do 15.2.2020) 

• od 1.4.2020 do 31.5.2020 – 60 dní x 18 Kč = 1080 Kč (poplatek bude odveden do 15.6.2020) 

• od 1.7.2020 do 10.9.2020 – 71 dní (poplatek nebude odveden, pobyt je delší než 60 dní – nezpoplatňuje se) 

 
Odkazy 

• OZV č. 2/2020, č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu  
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 OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU Z POBYTU  
dle obecně závazné vyhlášky obce Stříbrná č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu 

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání1) /      fyzická osoba (nepodnikající)2) 

 

     vznik     změna      zánik 
Plátce je povinen ohlásit správci poplatku vznik, změnu nebo ukončení činnosti  do 15 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala. 

 

Obchodní firma/název1): 
Jméno a příjmení2): 
 

IČ1): 
r.č.2) 

Adresa sídla1): 
Adresa trvalého pobytu2) 

: 
 

Datová schránka: 
 
 

*e-mail: *Tel: 

Čísla všech účtů poskytovatelů bankovních služeb (v souvislosti s podnikáním): 
 
 

Osoba oprávněná jednat ve věcech poplatku za práv. osobu (jméno, příjmení, datum nar., adresa, kontaktní údaje): 
 
 

Adresa pro doručování (liší-li se od adresy sídla/pobytu): 
 
 

*Souhlasím, aby k daňovým účelům a k účelům komunikace správce poplatku za místní poplatek z pobytu byla používána moje e-

mailová adres a moje telefonní číslo. Na e-mail mohou být např. zaslány platební údaje, upozornění na blížící se splatnost, 

upozornění na nedoplatek apod. 

 

Informace o místě nebo zařízení, ve kterém je ubytování poskytováno (ubytovací zařízení) 
 

Název ubytovacího zařízení: 
 
 

Adresa místa, kde je ubytování poskytováno: 
 
 

Charakter ubytování (hotel, penzion, apartmán, rekreační objekt, byt, rodinný dům, ubytovna): 
 
 

Počet lůžek: 
 
 

Datum zahájení činnosti: 
 

Odvod poplatků:         měsíčně                čtvrtletně 

 

Vznik /změna / zánik poplatkové povinnosti Datum od:  
 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom/a svých povinností vyplývajících z platné obecně 

závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, oznámím tuto 

změnu do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

 

 

V ……………………….. dne ………………    ……………………….. 

                                                                                                Podpis /razítko organizace 
Zpracování osobních údajů 
Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ve veřejném zájmu. Předpokládaná doba zpracování je po dobu trvání 

poplatkové povinnosti a po dobu lhůty pro stanovení a placení poplatku. Poté budou osobní údaje předmětem skartačního 

řízení.  
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VYÚČTOVÁNÍ ODVODU MÍSTNÍHO POPLATKU Z POBYTU 
za čtvrtletí …………… roku …………… 

dle obecně závazné vyhlášky obce Stříbrná č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu 

Poskytovatel pobytu – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání1) / 
fyzická osoba (nepodnikající)2) 

Obchodní firma/název1): 
Jméno a příjmení: 
 

IČ1): 
r.č.2) 

Adresa sídla1): 
Adresa trvalého pobytu2): 
 

Datová schránka: 
 
 

*e-mail: *Tel: 

Název a adresa ubytovacího zařízení:  
 
 

Osoba odpovědná za vyúčtování:  
 

Kapacita ubytovacího zařízení:  
 

Sazba poplatku: 18,- Kč 

*Slouží pro neformální komunikaci správce poplatku s poplatníkem.  

 

 
VYÚČTOVÁNÍ  za čtvrtletí…………. roku …..………. . 

Sazba poplatku činí 18,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 

 

Měsíc Počet dnů pobytu Sazba Celkem za měsíc 

 
 

 18,-  

  18,-  

  18,-  

Celkem za čtvrtletí:  18,-  

 
Odvod poplatku: 

1) na účet obce:  4223391/0100  
Variabilní symbol: sdělí správce daně  

Specifický symbol – IČ x r.č. 

2) Poplatek může být odveden také přímo do pokladny obce Stříbrná. 
Splatnost:  
I. čtvrtletí do 15.4., II. čtvrtletí do 15.7., III. čtvrtletí do 15.10., IV. čtvrtletí do 15.1. násl. roku 
 

Prohlašuji, že výkaz je sestaven dle řádně vedené ubytovací knihy, která je k dispozici 

kontrolnímu orgánu u poskytovatele ubytování. 

 

 

V ……………………….. dne ………………    ……………………….…….. 

                                                                                                Podpis (razítko organizace) 
 

Výkaz doručte nejpozději k datu splatnosti v jednotlivých čtvrtletích. 
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VYÚČTOVÁNÍ ODVODU MÍSTNÍHO POPLATKU Z POBYTU 
za měsíc …………… roku …………… 

dle obecně závazné vyhlášky obce Stříbrná č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu 

Poskytovatel pobytu – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání1) / 
fyzická osoba (nepodnikající)2) 

Obchodní firma/název1): 
Jméno a příjmení: 
 

IČ1): 
r.č.2) 

Adresa sídla1): 
Adresa trvalého pobytu2): 
 

Datová schránka: 
 
 

*e-mail: *Tel: 

Název a adresa ubytovacího zařízení:  
 
 

Osoba odpovědná za vyúčtování:  
 

Kapacita ubytovacího zařízení:  
 

Sazba poplatku: 18,- Kč 

*Slouží pro neformální komunikaci správce poplatku s poplatníkem.  

 

 
 

VYÚČTOVÁNÍ  za měsíc………………………………. roku …..………. . 
Sazba poplatku činí 18,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 

 

Měsíc Počet dnů pobytu Sazba Celkem za měsíc 

 
 
 

 18,- 
 
 

 
 
Odvod poplatku: 

1) na účet obce:  4223391/0100  
Variabilní symbol: sdělí správce daně  

Specifický symbol – IČ x r.č. 

2) Poplatek může být odveden také přímo do pokladny obce Stříbrná. 
Splatnost:  
měsíčně do 5. dne od skončení příslušného kalendářního měsíce tj.5 den následujícího měsíce 
 

Prohlašuji, že výkaz je sestaven dle řádně vedené ubytovací knihy, která je k dispozici 

kontrolnímu orgánu u poskytovatele ubytování. 

 

 

 

 

V ……………………….. dne ………………    ……………………….…….. 

                                                                                                Podpis (razítko organizace) 
 

Výkaz doručte nejpozději k datu splatnosti v jednotlivých čtvrtletích. 



list číslo:

od do 
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poplatku

Poř. 
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průkazu 

totožnosti

Evidenční kniha ubytování  rok ………

Adresa místa přihlášení nebo 

obdobného místa v zahraničí 

Datum           

narození

Kč celkem 

Doba  ubytování 
Nárok na 

osvobození      

od poplatku                   

-                     

důvod

Počet dnů 

celkem










