
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Odbor finanční

 

OHLAŠOVACÍ  POVINNOST 
ubytovatele k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 

 

stanovená § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a § 4 vyhlášky č. 

27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění obecně závazných 

vyhlášek č. 3/2008, č. 7/2009 a č. 8/2011 Sb. hl. m. Prahy 

 

 

Ubytovatel: 

Jméno a příjmení nebo 

Obchodní firma  .................................................................................................................... 
 

Adresa trvalého pobytu 

nebo adresa sídla 

nebo místa podnikání   .................................................................................................................... 
 

Rodné číslo nebo IČ  .................................................................................................................... 

 

Číslo OP (pouze fyzické os. bez IČ)  .................................................................................................................... 

 

Telefonní číslo  .................................................................................................................... 
 

E-mail  .................................................................................................................... 
 

Bankovní spojení   .................................................................................................................... 
 

  

 

Adresa ubytovacího zařízení resp. provozovny: 

Ulice   číslo popisné ……... číslo orientační  ................. 

Číslo bytové jednotky dle KN nebo číslo bytu (je-li přiděleno)  .......................................................................... 

Název ubytovacího zařízení resp. provozovny (je-li užíván) ...............................................................................    

Počet lůžek (max. obsazenost ubytovacího zařízení) ............................................................................................  
 

Ubytovací zařízení je provozováno ode dne  ......................................................................................................... 
 

 

Adresa pro doručování (je-li odlišná od shora uvedené) 

/ Zmocněnec v tuzemsku pro doručování  

(je-li odlišná od trv. pobytu / nemá-li   

plátce sídlo na území EU, smluv. Státu  .................................................................................................................... 

Dohody o Evrop. hospodář. Prostoru   

nebo Švýcar. konfederace)  .................................................................................................................... 

 

 

 

 



  

Osoba, která je oprávněna jednat   

za ubytovatele v poplatkových věcech  .................................................................................................................. 

 

Telefonní číslo  .................................................................................................................... 
 

E-mail  .................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 ............................................................. ............................................................. 

 datum podpis  /  razítko 

 

 

 
 

 
 

 

Informace správce místního poplatku 
 

U poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se registrační povinnost vztahuje na ubytovatele ve vazbě na jeho 

povinnost vybírat od poplatníků poplatek a odvádět ho jako plátce obci. 

 

Poplatek je dle § 6 vyhl. č. 27/2003 Sb. HMP, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, splatný 

do patnáctého dne každého následujícího měsíce. 

 

Dojde-li ke změnám skutečností uvedených v ohlášení, je plátce povinen tyto změny oznámit správci poplatku 

do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. 

 

 

Místní poplatek je možné hradit v pokladně ÚMČ Praha 1, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním 

převodem na účet MČ Praha 1, vedený u České spořitelny, a.s. 

 

Číslo účtu :    19-2000727399/0800 

 

uvádět vždy s variabilním symbolem:  95068xxxxx 
 

(Správce místního poplatku oznámí číslo variabilního symbolu poplatníkovi po obdržení  

„Ohlašovací povinnosti“) 

 

 


