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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 

  

PŘIZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU Z POBYTU 
 

  

za období ……………. 
 

 

1. ČÁST – ÚDAJE O PLÁTCI A UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ 

Jméno a příjmení, nebo název plátce  

Adresa trvalého pobytu, nebo adresa 

sídla nebo místa podnikání  
 

IČ / rodné číslo *) plátce  

Kontaktní osoba  

Kontaktní telefon  

Kontaktní e-mail  

Název ubytovacího zařízení, resp. 

provozovny (je-li užíván) 
 

*) nehodící se škrtněte 

 
2. ČÁST – MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU 

Počet dnů pobytu všech osob (lůžkonocí), kterým byl 

poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku (řádek 1) 
 

Počet dnů pobytu osob (lůžkonocí), kterým byl poskytnut 

úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny (řádek 2) 
 

Celková částka poplatku: řádek 1 x 50 Kč **) Kč 

Variabilní symbol přidělený správcem poplatku 1 3 4 2 9 2 8  _  _  _ 

**) Výpočet se řídí vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, v aktuálním znění 

 

 

 

V Praze dne: 

 

 

..………………………………… 

 Razítko a podpis  
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Pokyny k vyplnění přiznání plátcem 
 

1. Před poukázáním prvního poplatku na účet Úřadu městské části Praha-Suchdol je nutno splnit 

ohlašovací povinnost (vyplnit potřebný formuláře) a dohodnout se správcem poplatku variabilní 

symbol platby. 

 

2. Sazba místního poplatku z pobytu pro rok 2022 činí Kč 50,00 za každý započatý den pobytu, s 

výjimkou dne počátku pobytu. 

 

3. Poplatek od poplatníka vybírá ubytovatel (plátce), který je povinen jej do 15. dne každého 

následujícího měsíce odvést správci místního poplatku a současně také podat přiznání k tomuto 

poplatku. 

 

4. Dbejte na přesné vyplnění formuláře, zejména doplnění variabilního symbolu přiděleného Vám 

správcem poplatku. 

 

Pozn.: Tyto pokyny slouží k informaci a nejsou součástí podání přiznání – na Úřad městské části 

Praha-Suchdol stačí doručit pouze vyplněnou první stranu formuláře.  


