
 
Magistrát města Přerova 

Odbor ekonomiky 

Bratrská 709/34 

Přerov I-Město 

750 02 Přerov 2 

(správce poplatku) 

 

 ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ  

K MÍSTNÍMU POPLATKU Z POBYTU 

 

Plátce 
Jméno a příjmení u fyzických osob, 

název právnické osoby dle OR*  

 

 

 

 

 

Obecný identifikátor (IČ, rodné číslo*)  

 

Místo trvalého pobytu, sídlo, místo podnikání*  

 

 

 

 

Název a adresa ubytovacího zařízení,  

v němž se pobyt poskytuje 
 

 

Za období  

 

Nárok na osvobození 

 

a) Ano                                  b) Ne 

Počet osvobozených poplatníků celkem 

 

 

Z toho počet osvobozených poplatníků z důvodu: 

 nevidomá osoba, která je považována za 

závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle 

zákona upravující 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  

 

 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 

 

 pobývající na území obce;  

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy nebo ve školském 

zařízení pro preventivně výchovnou péči nebo 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc,             

2. v zařízeních poskytujícím ubytování podle 

zákona upravujícího sociální služby,               

3. v zařízení sloužícím lidem v ohrožení nebo 

nouzi provozovaném veřejně prospěšným 

 



poplatníkem daně z příjmů právnických osob, 

4. za účelem výkonu záchranných nebo 

likvidačních prací podle zákona o integr. 

záchranném systému 

 příslušník bezpečnostního sboru, voják 

v činné službě, státní zaměstnanec nebo 

zaměstnanec ČR pobývající na území obce 

v zařízení ve vlastnictví ČR nebo této obce 

v souvislosti s plněním služebních nebo 

pracovních úkolů 

 

 

VÝPOČET POPLATKU 
 

Sazba poplatku za každé využité lůžko a den 15,00 Kč  
 

Počet započatých dnů pobytu (s výjimkou dne 

počátku pobytu) podléhajících zpoplatnění 

 

Výše poplatkové povinnosti  

 

 

 

Splatnost poplatku  

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí. 

 
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a podle nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem si vědom/a  

důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 

 

Nepovinné údaje  
poplatníka, zákonného zástupce, opatrovníka nebo zmocněnce*) 

E-mail adresa  

 

 

Telefon 

 

 

 

  * nehodící se škrtněte 

Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány správcem v rámci státní správy i samosprávy 

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kdy zpracování je 

nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není 

podmínkou vyřízení příslušné žádostí. 

Účel zpracování: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány pro výše uvedeného správce za účelem 

rychlejší a kvalitnější komunikace s poplatníkem. 

Doba použití a uložení nepovinných údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné agendy              

a po dobu následné skartační lhůty. 

Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na: 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/ 

 

 

 
 

 

  V …………………dne...................................                                         ……………………………………… 

                                                                                                                        Podpis plátce (oprávněné osoby)      

 
Poučení: 

S odkazem na § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů lze elektronické podání učinit 

pouze v případě zaručeného elektronického podpisu nebo prostřednictvím datové schránky.         


