OBEC DOBRÉ POLE
Dobré Pole č.79, Pošta: Březí PSČ 691 81
Datová schránka iteb2cv,  +420 519 514 131, IČ:00283118
 obec@dobrepole.cz,  www.dobrepole.cz

Místní poplatek z pobytu
OHLAŠOVACÍ POVINNOST
(dle Obecně závazné vyhlášky č.01/2020 o místním poplatku z pobytu a zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích)

UBYTOVATEL - PLÁTCE
Jméno a příjmení / název společnosti: ……………………………………………………………………………………...
Obecný identifikátor (rodné číslo, IČ): ……………………………………………………………………………………..
Adresa trvalého pobytu / sídla: ……………………………………………………………………………………………..
Adresa pro doručování (je-li odlišná): ……………………………………………………………………………………...
Bankovní spojení: …………………………………………………………………………………………………………..
Osoby oprávněné jednat v poplatkové věci: ………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………….. Email: …………………………………………………………………..

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Adresa ubytovacího zařízení: ………………………………………………………………………………………………
Maximální kapacita osob (max. počet lůžek): ……………………………………………………………………………...
Zahájení činnosti dne: ………………………………………………………………………………………………………
Evidenční kniha vedená:

v listinné podobě

elektronicky

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a pravdivě a jsem si vědom/a důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo
neúplných údajů.

V ……………………………………………………...

dne ………………………..………….

…………………………………………………...
Podpis plátce, razítko

OBEC DOBRÉ POLE
Dobré Pole č.79, Pošta: Březí PSČ 691 81
Datová schránka iteb2cv,  +420 519 514 131, IČ:00283118
 obec@dobrepole.cz,  www.dobrepole.cz

INFORMACE SPRÁVCE MÍSTNÍHO POPLATKU
Sazba poplatku:
-

dle čl. 6 Obecně závazné vyhlášky č. 01/2020 o místních poplatcích činí 10,- Kč (za osobu a noc) za každý
započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Splatnost poplatku:
-

plátce odvede vybrané poplatky správci poplatku nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního
čtvrtletí
místní poplatek je možné uhradit bezhotovostním převodem na účet Obce Dobré Pole, č.ú.: 9125651/0100
(variabilní symbol 1342) nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.

Osvobození od poplatku:
(1)
-

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle

-

upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
mladší 18 let,

-

zákona

hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které
je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
a)

hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní

b)

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 nebo
vykonávající na území obce sezónní práci1 pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

-

pobývající na území obce
a)

ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně

výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
b) v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
c)

v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným
poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo

d) za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném
(2)
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