Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

H L Á Š E N Í místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
(dle odd. III vyhlášky SMB č. 21/2018)

Poplatník:
IČO

Adresa provozovny:
Odpovědná osoba (popř. tel.číslo):

Vzorová tabulka pro výpočet místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (tabulka slouží
jako vzor pro výpočet lůžkodnů v konkrétním měsíci)
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obsazená lůžka

9.
10.

Den

Obsazená lůžka

Den

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

19.
20.

29.
30.
31.

Obsazená lůžka

Sazba poplatku dle přílohy č. 2 vyhlášky o místních poplatcích činí částku 15,Kč/osoba/lůžko/každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu
čtvrtletí rok

Měsíc:
Poplatek:

Počet lůžkodnů:

x

Sazba 15,- Kč

Kč

Poplatek:

Počet lůžkodnů:

x

Sazba 15,- Kč

Kč

Poplatek:

Počet lůžkodnů:

x

Sazba 15,- Kč

Kč

Platba celkem za
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čtvrtletí roku

:

Hlášení místního poplatku – lázeňský a rekreační pobyt

Kč
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Vyplněný formulář zašlete na ÚMČ Brno - střed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení
dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno a vyčkejte na vyměření poplatku na uvedenou částku s
platným variabilním symbolem.
Poskytnutím osobních údajů na tomto formuláři dochází ke zpracování osobních údajů za účelem
vyřízení příslušné žádosti. V této souvislosti Vám sdělujeme, že městská část Brno-střed přijala
Zásady ochrany osobních údajů, které naleznete webových stránkách MČ BS na http://www.brnostred.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju, kde se dočtete více o zpracování osobních údajů a Vašich
právech.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají
na území města Brna za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
Poplatek vybírá pro územně příslušnou MČ ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování na území MČ poskytla. Tato osoba je plátcem poplatku a má ohlašovací
povinnost vůči ÚMČ MB Brno-střed.
Ubytovatel je povinen vybrat včas od ubytované osoby poplatek ve správné výši.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování,
účel pobytu, jméno, příjmení, adresu 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. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení
posledního zápisu.
Ubytovatel je povinen odvést Úřadu městské části města Brna, Brno-střed poplatek za lázeňský nebo
rekreační pobyt vždy do 10 dnů po uplynutí čtvrtletí na účet ÚMČ Brno-střed a zároveň podat ÚMČ
písemné ohlášení s výpočtem poplatku.
Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, správce poplatku vyměří poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Datum:

...........................................................................
razítko, podpis plátce
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