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Čtvrtletní vyúčtování poplatku z pobytu 

za ……… čtvrtletí roku ………………. 

Ubytovatel: Provozovna: 

 

Vyúčtování poplatku: (15 Kč za každý započatý den pobytu, vyjma dne počátku pobytu) 

Měsíc Celkový počet dnů Kč* 

      

      

      

Celkem     

*Poplatek z pobytu se vypočte jako součin počtu dní (bez dne počátku pobytu) a sazby poplatku. 

 

Celkem poplatková povinnost  

………….………….…………. Kč      Úhrada provedena dne: …………………………………. 

Způsob úhrady:   ☐ bezhotovostním převodem na účet č. 7200005553/8040, VS: 300 

       ☐ hotově na pokladně Města Sezimovo Ústí 

Za správnost vyúčtování odpovídá: ……………………………………………..……………………………………………………………….. 

 

Datum: ………………………………………………..    Podpis: …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Osvobození a úlevy 

1. Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba1 

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 

i. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné 
zdravotní pojištění, nebo  

ii. 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 práci2 pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo 

f) pobývající na území města 

i. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro 
preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,  

ii. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, 

iii. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným 
poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo 

iv. 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 toho města v souvislosti  
s plněním služebních nebo pracovních úkolů.3 

3.     Od poplatku se dále osvobozují osoby ubytované v případě nouze při živelních katastrofách nebo krizových 
stavech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 § 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích 

2
 § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích 

3
 § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích 


