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    razítko podatelny -  den podání 

 
Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov 

odbor ekonomický 

tel. 516 499 629, fax. 516 499 634, e-mail:silvie.muckova@adamov.cz, www.adamov.cz 

 

PŘIZNÁNÍ K PLACENÍ místního poplatku z pobytu 
 

 
za období : ………………………....………….. 

 

(vyhláška Města Adamova č. 8/2019, o místním poplatku z pobytu) 
 
 

Jméno a příjmení / název: 
…………………………..………………...…………………………………………………..…   

Jméno osoby oprávněné jednat za právnickou osobu: 

..…………………………..…………………………………………………………………….. 

Rodné číslo / IČO:  ……..………………………………………. 

Trvalé bydliště / sídlo:    …………………………………………………………………… 

Bankovní spojení (číslo účtu) : ……………………………………………… 

Kontaktní adresa (doručovací adresa): …………………………………………………………. 

Adresa ubytovacího zařízení: …………………………………………………………………... 

Telefon:  …………………………..  e-mail: …………………………………… 

 
VYÚČTOVÁNÍ POPLATKU Z POBYTU: 
 
Sazba poplatku dle čl. 6 OZV č. 8/2019 činí 6,- Kč za osobu a každý započatý den, 
s výjimkou dne jeho počátku 
 
Řádek číslo Poplatek z pobytu pololetí 

1 Celkový počet kalendářních dnů 
poskytnutého úplatného pobytu 

 

2 Počet kalendářních dnů, které nepodléhají 
poplatku nebo jsou od poplatku osvobozeny 

 
 

3 Počet kalendářních dnů podléhající 
poplatku (řádek 1 – řádek 2) 

 

4 Sazba poplatku 6,- Kč 
5 Poplatek celkem (řádek 3 x řádek 4) 

 
 

 
 
 
V ……………………… dne :  ……………                   ………………………………………. 
                        podpis, razítko 
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Poučení: 
 
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních 
dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. 
 
Způsob úhrady poplatku: 
 

a) bezhotovostním převodem na účet č. 19-1360055309/0800, VS = IČ, SS = 1345 
b) složenkou 
c) v hotovosti na pokladně městského úřadu v Adamově  
 
Osvobození  -  poplatku z pobytu nepodléhá osoba: 

a) která je v obci přihlášena k trvalému pobytu  

b) 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 

c) mladší 18 let 

d) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče 
s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče 

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

 2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, 

e) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona 
upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo 

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

g) pobývající na území obce 
 1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském 

 zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující  
 okamžitou pomoc,  

 2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, 
 3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně 

 prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo 
 4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném 

 záchranném systému. 

h) 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.  

 
 

 
 
 
 
 
 


