Městská část Praha-Újezd
Úřad městské části Praha-Újezd
Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic
HLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU Z POBYTU
za měsíc/rok ………………………………………

Název organizace/
Jméno a příjmení
IČO/Rodné číslo

Název a adresa ubytovacího
zařízení

Kontaktní osoba
Telefon/e-mail

Přidělený variabilní symbol
Počet dnů pobytu všech osob, kterým byl
poskytnut úplatný pobyt a které podléhají
poplatku
Počet dnů pobytu osob, kterým byl
poskytnut úplatný pobyt a které jsou od
poplatku osvobozeny
Celková částka poplatku, kterou je plátce
povinen za osoby podléhající poplatku
odvést

Kč

Datum, jméno a podpis
plátce poplatku

Pokyny k vyplnění hlášení
1. Sazba poplatku je stanovena v částce 50 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu,
s výjimkou dne počátku pobytu.
2. Od poplatku jsou vedle osob osvobozených dle § 3b zákona o místních poplatcích
osvobozeny: osoby ubytované v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a
žáků za účelem přímé účasti na vzdělávací nebo tvůrčí činnosti vysokých škol, škol a
školských zařízení, osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a
sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže,
pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den, osoby
doprovázející osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení, a to i v případech, kdy
jejich pobyt není hrazený z veřejného zdravotního pojištění, osoba nevidomá, osoba závislá
na pomoci jiné fyzické osoby, držitel průkazu ZTP/P a jeho průvodce, osoba mladší 18 let,
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.

3. Vyplněné hlášení předkládejte správci poplatku vždy do 15. dne každého následujícího
měsíce na adresu: Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4
– Újezd u Průhonic nebo datovou schránkou 2w9bx6s nebo elektronicky podepsané na
e-mail: simona.drabkova@praha-ujezd.cz
4. Poplatek uhraďte na bankovní účet městské části Praha-Újezd: č. ú. 159140048/0300,
vedený u ČSOB, a.s. s přiděleným variabilním symbolem.

