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Určeno všem majitelům objektů a prostor,
ve kterých je poskytováno ubytování za úplatu
kratší než 60 dnů
Chvalatice 10.2.2020

Vážení majitelé chat, chalup a ostatních zařízení či ploch,
kde poskytujete ubytování za úplatu !!!
S ukončením roku 2019 je zrušen dosud vybíraný a Obecně závaznou
vyhláškou č.2/2011 stanovený místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
Obecně závaznou vyhláškou obce Chvalatice č. 2/2019 je stanoven poplatek
za krátkodobé ubytování nově nazvaný POPLATEK Z POBYTU na
základě novely zákona 565/1990 Sb.,o místních poplatcích,§3b
SAZBA POPLATKU Z POBYTU je 10,-- Kč za každý započatý den
a hradí ji každá osoba starší 18 let. Den příchodu se nepočítá, den odchodu se do počtu dnů
zahrnuje. Osvobození jsou stanovena zákonem565/1990 Sb.,
Subjekt poplatku:poplatníkem poplatku z pobytu je osoba,která není v obci přihlášená
Plátce poplatku:je poskytovatel úplatného pobytu.Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek
od poplatníka
Ohlašovací povinnost:pláce je povinen podat Obecnímu úřadu Chvalatice ohlášení o
zahájení i ukončení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.Nebo dojde-li ke
změně údajů uvedených v ohlášení a to do 15 dnů ode dne,kdy změna nastala
Vedení evidence – podrobně uvedeno v zákoně 565/1990 Sb.
Ubytovatel je povinen vést evidenci ubytovaných v evidenční/ubytovací knize. Kniha má být
označena Názvem firmy s její přesnou adresou a názvem zařízení či objektu, který je
pronajímán a jeho popisným nebo evidenčním popř. parcelním číslem. V knize ubytovaných
doporučujeme stránky číslovat každý rok od čísla jedna/ rok.
Na poslední straně lze každý rok podtržením ukončit, provést součet dnů a vypočítat celkový
poplatek.(součin počtu dnů a sazby poplatku) Zde také musí být jasně uvedena adresa zařízení
a adresa firmy /popř. razítko/, datum a podpis zpracovatele, telefon a email kontakt na osobu,
která předkládá knihu ubytovaných a je oprávněna jednat s naším úřadem - viz. příloha č. 1
tohoto dopisu. Takto upravený poslední list ubyt. knihy může sloužit jako podklad k odvodu
poplatku. V tom případě je třeba, aby poplatník také uvedl způsob, jakým poplatek odvádí a
var. symbol, pod kterým bude částka připsána na účet obce Chvalatice
č.13420741/0100 a předpokládané datum odvodu.
Údaje vedené v evidenční knize:
Den počátku a konce pobytu.Jméno,popř.jména,příjmení a adresa místa přihlášení nebo
obdobného místa v zahraničí.Datum narození.Číslo a druh průkazu totožnosti,kterým může

být:občanský průkaz,cestovní doklad,potvrzení o přechodném pobytu,pobytová karta,průkaz
k povolení pobytu či k pobytu cizince nebo k trvalému pobytu,průkaz žadatele o udělení
mezinárodní ochrany nebo o poskytnutí dočasné ochrany.Výše vybraného poplatku a nebo
důvod osvobození.
Zápisy do evidenční knihy:musí být vedeny správně,úplně,průkazně,přehledně,srozumitelně,
zaručující trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska
Úchova evidenční knihy:po dobu 6 let ode dne posledního zápisu
Způsob odvodu Poplatku z pobytu obci Chvalatice
Na základě konečného výpočtu v evidenční knize ubytovatel předloží v termínu Vyúčtování
za daný rok. Vyúčtování doporučujeme provést dle přiloženého vzoru viz Příloha č. 2 nebo
použít poslední stranu ubytovací knihy .Plátce odvede vybrané poplatky do 31.10. příslušného
kalendářního roku.Vybere-li poplatky od 1.11. do 31.12.příslušného kalendářního
roku,odvede poplatek nejpozději do 31.1.následujícího roku.
Ubytovatelé, kteří vedou evidenci rekreantů v PC programu, mohou předložit sumář, který
jejich program nabízí. Tento „sumář – vyúčtování“ apod. musí obsahovat výše uvedené
náležitosti jako při ruční evidenci /datum vyhotovení, adresa, podpis, částka v Kč a var.
symbol 5+číslo nemovitosti/.
Vyúčtování může ubytovatel na náš úřad poslat poštou,emailem nebo datovou schránko na
formuláři Ohlášení /REGISTRACE/ k místnímu poplatku,

V případě nejasností nás, prosím, kontaktujte telefonicky, abychom si včas vše vysvětlili.
Tento dopis včetně příloh a vyhláška 2/2019 je zveřejněn bez časového omezení na naší
elektronické úřední desce www.obecchvalatice.cz
Za rychlé vyřízení této záležitosti Vám předem děkujeme.

Mojmír Adam v. r.
starosta obce
tel. 731 262 355

