
 

 

Přiznání 
k místnímu poplatku z pobytu 

za ………..čtvrtletí 
 

Městský úřad Příbram – Odbor ekonomický    
 

I. Základní údaje 

   Název organizace …………………………………………………IČO…………………… 

   Jméno a příjmení …………………………………………………RČ……………………. 

   Adresa …………………………………………………………… telefon………………… 

   Zaměstnavatel /Bankovní spojení  ………………………………………………………... 

                                        

II. Výpočet poplatku 

 

  Sazba poplatku dle čl. 6 městské vyhlášky č. 11/2019 činí 10 Kč za každý započatý den    

  pobytu, s výjimkou dne jeho počátku                                                                                                                           

Celkový počet pronajímaných lůžek v zařízení    

Skutečný počet dnů pobytu za …..čtvrtletí 1. měsíc  

 2. měsíc  

 3. měsíc  

Poplatek za sledované období celkem                               Kč 
 

Osvobození a úlevy 

(1) 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 města ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče 

s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče 
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona 

upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo  
2. 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 města nebo 

e) vykonávající na území města sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou 
osobu nebo pobývající na území města 
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském 

zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc,  

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, 
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně 

prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo 
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném 

záchranném systému. 

(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, 
státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území města v zařízení 
ve vlastnictví České republiky nebo tohoto města v souvislosti s plněním služebních nebo 
pracovních úkolů. 

 Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl (a) pravdivě. 
 
 
 
 
V Příbrami ………………………………….                                         …….……………………………… 
                                                                                                                      vlastnoruční podpis  
 



Poučení: 
Poplatek z pobytu upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a městská 

vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku z pobytu s účinností od 01. 01. 2020. 

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od 

poplatníka. 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. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 

ode dne, kdy nastala. Plátce je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy 

nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.   

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí. 

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může správce poplatku nezaplacený poplatek zvýšit až 

na trojnásobek.  

 


