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DĚKUJEME, ŽE  JSTE  S I 
VYBRAL I  MARIÁNKY! 

______

Mariánské Lázně jsou jedním z jedenácti výjimečných 
lázeňských měst ze sedmi zemí, která jsou zapsána v rámci 
mezinárodní sériové nominace „Slavné lázně Evropy“ na 
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, 
jsou držitelem ocenění „Nature paradise“ a uchazečem o titul 

klimatických lázní.  

Pobyt ve městě je (stejně jako v jiných městech) ze zákona 
svázán s úhradou místního poplatku z pobytu.



POPLATEK Z  POBYTU
Od 01. 01. 2020 nahradil poplatek z pobytu v zákoně o místních poplatcích 
dva předchozí poplatky (poplatek za lázeňský/rekreační pobyt a poplatek 

z ubytovací kapacity).

KDO POPLATEK PLAT Í?

Poplatek se hradí za úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích ka-
lendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu (plátce). Poplatníkem je 
osoba, která ve městě není přihlášená. Poplatek neplatí hosté s komplexní 
lázeňskou léčbou hrazenou zdravotní pojišťovnou. Od poplatku jsou osvobo-
zeni nevidomí, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci, hosté mladší 18 let, 
osoby pečující o děti na zotavovací akci, pracovníci na sezónní práci a další 

dle specifikace vyhlášky 2/2021 účinné od 01.01.2022 (www.muml.cz).

JAK  UHRADIT  POPLATEK?

Prostřednictvím svého ubytovatele. Výše poplatku činí 50,- Kč na os./den  pro k.ú. Prostřednictvím svého ubytovatele. Výše poplatku činí 50,- Kč na os./den  pro k.ú. 
Mariánské Lázně a Úšovice a 25,- Kč os./den pro k.ú. Chotěnov u Mariánských Mariánské Lázně a Úšovice a 25,- Kč os./den pro k.ú. Chotěnov u Mariánských 
Lázní, k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní, koupaliště LIDO a  Camping La Lázní, k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní, koupaliště LIDO a  Camping La 

Provence za každý započatý den pobytu s účinností od 01.01.2022.Provence za každý započatý den pobytu s účinností od 01.01.2022.

Poplatkem přispíváte k údržbě parků, květinových a zelených ploch, 
úklidu města po celý rok, údržbě a provozu promenádních prostor, 
vycházkových tras apod. Zdarma využijete volně přístupné minerální 
prameny, pravidelné produkce Zpívající fontány, kolonádní koncerty 
Západočeského symfonického orchestru a jiné kulturní akce dotované 
městem. V městském infocentru jsou pro Vás připraveny propagační 
materiály (mapy, průvodci, audio průvodce SmartGuide). Všechny aktuality 
o dění ve městě či výhodách a slevách jsou k dispozici na turistických 

webových stránkách www.marianskelazne.cz.

Těšíme se na Vás!  Město Mariánské Lázně


