
Městskému úřadu Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 
tel. 387001322, 23, fax. 387001320, e-mail: adamek@hluboka.cz, www.hluboka.cz 

 
Ve smyslu článků 7, 8, 14 a 21 vyhlášky města Hluboká nad Vltavou č. 1/2019 o místních poplatcích  
OHLAŠUJI - ZAHÁJENÍ / UKONČENÍ*) činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. 

 
1) Poskytovatel úplatného pobytu - plátce ( čl. 7, 8 )                                             *) nehodící se škrtněte 

 
2) Adresa místa / zařízení k poskytování úplatného pobytu (čl. 8, odst.2): 

 
3) ZAHÁJENÍ /   
    UKONČENÍ *) 
    činnosti :  
 
 
V  ...........................……………....................  dne ........................  ............………….......................... 
                podpis  
Poplatek z pobytu (od 1.1.2020) – platí jej osoba (poplatník), které byl poskytnut pobyt. Poplatníkem poplatku 
z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená. Je to host, kterému byl poskytnut úplatný pobyt. Jde o úplatný 
pobyt do 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, bez ohledu na místo a účel 
pobytu. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen poplatek vybrat a odvést pololetně 
městu. Sazba poplatku: 15,-  Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 
 
Poplatek je splatný pololetně za předchozí období vždy k 15.1. a  k 15.7. na účet města č. 900308/0300. 

 
 
 
 
 

 
OHLÁŠENÍ ČINNOSTI SPOČÍVAJÍCÍ V POSKYTOVÁNÍ ÚPLATNÉHO POBYTU 

(OD 1.1.2020) 
 

 
Jméno, příjmení fyzické osoby : .....................................................................…………………......…............... 
( název právnické osoby )         
 
Jméno, příjmení osob / osoby, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby v poplatkových věcech: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Místo pobytu / sídlo :    .............................................................................................………………….....….…... 
 
Rodné číslo : ...............................…………............... ,  IČO :  ............................………..........…....... 
 
Číslo účtu, název peněžního ústavu : .....................................…………………..................................……...... 
 
Telefon: …………………… , e-mail: ……………………..…..,  www.stránky …………..….…….…. 
 

 
Ulice, parcela č. :  .........................................................   č. popisné ..................  bytová jednotka č. : …………. 
 
Obec, k.ú. : ...................................................................................…..………….......   PSČ   ............................…  
 
Typ místa / zařízení k poskytování úplatného pobytu: *) 
(hotel, motel, botel, penzion, hostel, apartmán, ubytovna, rodinný dům, byt, chata, chalupa, ateliér, kemp atd.) 
 
Kapacita místa / zařízení k poskytování úplatného pobytu : …….……… ks lůžek 
 
Telefon: …………………, e-mail: ………………………..…..…..,  www.stránky …………..….…..…. 
 

 
den  .......................……..………..  rok  …………………... 

     Podací razítko MÚ : 
 



Výpis z obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místních poplatcích 
 

Čl. 9 
Evidenční povinnost1 

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

poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. 

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou 

a)          den počátku a den konce pobytu,  

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, 

c)          datum narození, 

d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být 

1. občanský průkaz,  

2. cestovní doklad,  

3. potvrzení o přechodném pobytu na území,  

4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,  

5. průkaz o povolení k pobytu, 

6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,  

7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,  

8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo 

9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a 

e)          výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku. 

(3)  Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím 

trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. 

(4)  Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu. 

 
Čl. 10 

Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu2 

(1)  Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit 

evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud  

a)          důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a 

b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení 

poskytování pobytu správci poplatku. 

(2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut 

úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o 

a)          dni počátku a dni konce konání této akce, 

b) názvu a druhu této akce, a 

c)          jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat. 

(3)    Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li 

předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu 

rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b). 

(4)     Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze  

a)          údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a  

b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle  

1. dne poskytnutí pobytu, 

2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a 

3. důvodu osvobození. 

 
 
 

                                                           
1  § 3g  zákona o místních poplatcích 
2  § 3h  zákona o místních poplatcích 


