
POPLATEK Z POBYTU 
 

PŘEDMĚT POPLATKU 
Místní poplatek z pobytu se vybírá za úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních 

dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Jedná se o hotelová zařízení, penziony, ubytování 

v soukromí, hostely, motely, ubytovny apod. na území MO Ústí nad Labem město. 

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2020 Sb., 

o místním poplatku z pobytu, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 

POPLATNÍK 
 Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášena. 

 

PLÁTCE POPLATKU Z POBYTU 
(kdo je oprávněn v této věci jednat) 

Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu, tj. fyzická nebo právnická osoba, která 

přechodně ubytování poskytla nebo jím zmocněná osoba. 

 

KAM ZAJÍT 
Řízení o poplatku na území MO Ústí nad Labem -město vykonává Úřad městského obvodu Ústí nad 

Labem – město, Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem, ekonomický odbor, 2. patro, kancelář 

č. 257, tel: 475272335. 

 

JAKÉ DOKLADY MÍT SEBOU 
• identifikační doklady (např. občanský průkaz, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list a číslo 

účtu) 

 • kolaudační rozhodnutí o ubytovacím zařízení 

 • zplnomocnění k registraci (pokud jde o osobu, která nemá výpis z OR nebo živnostenského listu 

oprávnění k zastupování ubytovatele). 

 

OHLAŠOVACÍ POVINNOST 
Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 

15 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních 

poplatcích. 
 

SOUVISEJÍCÍ FORMULÁŘE 
• ohlášení k místnímu poplatku z pobytu 

• vyúčtování poplatku z pobytu 
 

EVIDENČNÍ KNIHA 
Ubytovatel je povinen vést evidenční (ubytovací) knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, 

příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí 

a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy 

do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány 

postupně z časového hlediska. 

 

 

 

 



OSVOBOZENÍ OD POPLATKU 

 
Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba: 

• 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 

• mladší 18 let 

• hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče 

s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče 

• pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího 

ochranu veřejného zdraví konaných na území obce 

 

• vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu 

nebo 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 

 za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona                                     

o integrovaném záchranném systému. 

 

Od poplatku z pobytu je osvobozen 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. 

 

Sezónní prací je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem 

opakuje (např. sběr jahod) 

 

SAZBA POPLATKU 
 Sazba poplatku z pobytu od kalendářního roku 2021 činí 30,-Kč za každé využité lůžko a den. 

 

SPLATNOST POPLATKU 

Poplatek je splatný čtvrtletně nejpozději do 15 kalendářních dnů po skončení každého příslušného 

kalendářního čtvrtletí. 

 

ÚHRADA POPLATKU 
 bezhotovostním převodem z bankovního účtu na účet Úřadu městského obvoduÚstí nad 

Labem město vedeného u ČSOB, a.s., č. 104 929 930/0300  + (variabilní symbol, který 

přidělí správce poplatku při splnění ohlašovací povinnosti) 

 v pokladně Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město 1. patro, dv. č. 175 

 

 


