MĚSTYS ČERNÝ DŮL
OHLÁŠENÍ VZNIKU POVINNOSTI
K MÍSTNÍMU POPLATKU Z POBYTU
ZAHÁJENÍ

ZMĚNA

UKONČENÍ

1. ÚDAJE O PLÁTCI POPLATKU (poskytovatel úplatného pobytu)
Jméno a příjmení
plátce/název firmy
Adresa trvalého
bydliště/sídlo firmy:

obec:

PSČ:

ulice:

čp:

telefon:

fax:

Údaje o poplatníkovi

e-mail:
www:
Kontaktní adresa pro
poštovní styk (pokud není
shodná s adresou trvalého
bydliště nebo sídla firmy):
IČO
Bankovní spojení: (banka,
číslo účtu)
Oprávněný zástupce
firmy:

jméno a příjmení:
telefon (práce):

telefon (domů):

mobil:

fax:

e-mail:
2. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ / UBYTOVACÍ KAPACITĚ (vyplní plátce)

Údaje o provozovně / ubyt. kapacitě

Název provozovny / ubytovací
kapacity
Adresa místa poskytování ubytování
za úplatu
Typ ubytování (zaškrtněte)

Počet pokojů celkem
Počet lůžek celkem
Datum zahájení / změny / ukončení
poskytování ubytování za úplatu

Část městyse:
Č.p. / č.e.
1.
2.
3.
4.
4.

v soukromí
ubytovna
pension
hotel
kemp

Poplatek z
pobytu

3. POPLATEK
MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU
21 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu

Úlevy a osvobození
Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je
poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
- hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího
veřejné zdravotní pojištění, nebo
- nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného
zdraví konaných na území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezónní práci11 pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f)

pobývající na území obce
-ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně
výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
-v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
-v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem
daně z příjmů právnických osob, nebo
-za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

g)

příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky
pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním
služebních nebo pracovních úkolů.

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě.
„Poskytnutím osobních údajů pro účely tohoto ohlášení, dávám ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a
v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „GDPR“), souhlas k jejich zpracování.“

V

dne

..............................................
podpis poplatníka

Poučení:
Poplatek z pobytu upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná
vyhláška Městyse Černý Důl č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu.

