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V souladu s ustanovením Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a § 18 odst. 2 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou osobní údaje v tomto formuláři shromažďovány a 

dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na ÚMČ Praha-Suchdol vztahují 

a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci. Více informací najdete na 

webu ÚMČ Praha-Suchdol v části Povinné informace, nebo v písemné podobě v kanceláři úřadu. 

 

O D B O R   E K O N O M I C K Ý  
ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol IČ: 00231231 

Správce místního poplatku: Jaroslav Štůla; e-mail: j.stula@praha-suchdol.cz, tel. 222 361 416, 

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:  19 – 2000699359/0800 

  

OHLAŠOVACÍ POVINNOST POPLATNÍKA K MÍSTNÍHU POPLATKU 

ZA LÁZEŇSKÝ A 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. 

1. část – údaje o ubytovateli – vyplní poplatník 

Jméno a příjmení Obchodní firma, 

popř. název 

 

Adresa trvalého pobytu, nebo adresa 

sídla nebo místa podnikání  

 

IČ / rodné číslo *)  

Číslo OP (pouze fyz. os. bez IČ) 
 

Kontaktní údaje na ubytovatele 
Tel:                            E-mail: 

Čísla účtů všech poskytovatelů 

platebních služeb 

 

*) nehodící se škrtněte 

 

2. část – údaje o ubytovacím zařízení a odpovědných osobách – vyplní poplatník 

Adresa ubytovacího zařízení resp. 

provozovny (není-li shodná s adresou 

provozovatele) 

 

Číslo bytové jednotky dle KN nebo 

číslo bytu (je-li přiděleno) 

 

Název ubytovacího zařízení resp. 

provozovny (je-li užíván) 

 

Počet lůžek (max. obsazenost) 
 

Odpovědná osoba oprávněná jednat 

za ubytovatele v poplatkových věcech 

 

Kontaktní údaje na odp. osobu 
Tel:                            E-mail: 

Adresa pro doručování (je-li odlišná 

od shora uvedené) / Zmocněnec v 

tuzemsku pro doručování **)  

 

Od kdy je ubyt. zařízení provozováno  

**) je-li odlišná od trv. pobytu / nemá-li plátce sídlo na území EU, smluv. Státu dohody o Evrop. hospodář. Prostoru 

nebo Švýcar. konfederace 

 

V Praze dne: 

……………………………………… 

 Razítko a podpis 
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 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 poplatník 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:    19-2000699359/0800 

 

uvádět vždy s variabilním symbolem:  1342928xxx 
 

(Správce místního poplatku oznámí číslo variabilního symbolu poplatníkovi po obdržení vyplněného 

formuláře „Ohlašovací povinnosti“) 

 

3. Část – vyplní správce poplatku 

Správcem poplatku přidělený VS platby **) 1 3 4 2 9 2 8     

**) V případě osobního podání je variabilní symbol poplatníkovi přidělen ihned, v ostatních případech je 

pořadatel vyrozuměn o přiděleném variabilním symbolu elektronickou cestou (e-mail, datová schránka) nebo 

písemně. 

 

 

V Praze dne: 

……………………………………… 

 Razítko a podpis správce poplatku 

 


