
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZIMOVO ÚSTÍ 
Tajemník městského úřadu 
Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků 

 

Čtvrtletní vyúčtování poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt          

a poplatku z ubytovací kapacity 

za ……… čtvrtletí roku ………………. 

Ubytovatel: Provozovna: 

a) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (10 Kč za osobu a započatý den, není-li to den příchodu) 

Měsíc 
Počet ubytovaných 

osob 
Celkový počet 

noclehů* 

Z toho počet 
noclehů 

podléhajících 
poplatku** 

Kč 

          

          

          

Celkem         

b) Poplatek z ubytovací kapacity (4 Kč za lůžko a den) 

Měsíc 
Celkový počet 

noclehů 
Kč 

      

      

      

Celkem     

 

c) 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: …………………………………………………. 

*)    počet ubyt. osob krát počet dní, kdy byli tyto osoby na provozovně ubytovány (za každou osobu zvlášť a potom celkový součet) 

**)  počítají se pouze noclehy osob, které jsou ubytovány za účelem rekreace 



 

 

Pravidla osvobození a úlevy od místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku 
z ubytovací kapacity dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a 

obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o místních poplatcích 

 

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají 

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držitelem průkazu 
ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci, 

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci 
v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu1). 

 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá 

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, 

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová 
zařízení, 

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  
§ 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích 

2)  
§ 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích 


