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počítače. S uvedenými údaji bude nakládáno dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů 

 

 

OHLAŠOVACÍ POVINNOST 

PLÁTCE MÍSTNÍHO POPLATKU Z POBYTU 
stanovená § 4obecně závažné vyhlášky č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, v platném znění, a 
registrační (poplatková) povinnost podle § 14a zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění: 

 
správce místního poplatku: Gabriela Chamrová, tel. 722 97 47 65, gabriela.chamrova@dchabry.cz 

 

Příjmení a jméno plátce, 
obchodní firma, popř. název 

 

 

Adresa trvalého bydliště nebo 
sídla 

 

 

Adresa pro doručování  
(je-li odlišná) 

 

 

Kontaktní osoba  

Telefonní číslo  

E-mail  

 

IČ / rodné číslo  

 

Číslo OP (pouze fyzické osoby bez IČ)  

 

Bankovní spojení   

 
 

Název ubytovacího zařízení  

Zahájení ubytovací činnosti od  

Adresa ubytovacího zařízení  

Počet lůžek  
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UPOZORNĚNÍ:Místní poplatek je splatný bez vyměření do 15. dne následujícího 
kalendářního měsíce (§ 5 obecně závazné vyhlášky č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním 
poplatku z pobytu, v platném znění). Plátce je povinen hlásit každou změnu, která má vliv 
na výši poplatku, či na ostatní skutečnosti uvedené v ohlašovací povinnosti nejpozději do 15 
dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Místní poplatek je možno hradit v pokladně ÚMČ  
Praha-Dolní Chabry, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet MČ 
Praha-Dolní Chabry č. 2000704349/0800 vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol 
1342 a to vždy s uvedením přiděleného specifického symbolu. Pro sdělení specifického 
symbolu se, prosím, co nejdříve obraťte na správce místního poplatku. 
 
 
 

datum: podpis / razítko: 

 

 

ZÁZNAMY SPRÁVCE MÍSTNÍHO POPLATKU 
(nevyplňujte) 

 

Přidělený specifický symbol:  . . . . . . . . . . 


