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Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 4/2010  

o místním poplatku ze vstupného 
 

 
  

Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat podle 

ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a  ust.§ 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku. 

  

  

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Obec Malešovice touto vyhláškou zavádí a vybírá místní poplatek ze vstupného. 

 

2. Výkon správy poplatku ze vstupného  provádí Obecní úřad Malešovice (dále jen „správce 

poplatku“). Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak. 

 

 

  

Článek 2  

Ohlašovací  povinnost 
  

1. Poplatník je povinen nejpozději 7 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její 

pořádání a předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou a jménem fyzické nebo 

právnické osoby, která akci pořádá. 

 

2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno, 

příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození, jde-li o fyzickou osobu, v případě  

právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona je 

poplatník povinen sdělit  firmu právnické osoby (jméno a příjmení fyzické osoby 

podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona),   sídlo (příp. místo podnikání), IČ a 

DIČ. Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající dle živnostenského nebo jiného 

zákona uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky 

z její  činnosti. Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán a jména a příjmení osob, 

které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových věcech jednat. 

 

3. Poplatník je rovněž povinen písemně oznámit správci poplatku každou skutečnost, která 

má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, to do 7 dnů od jejího vzniku.  

 

4. Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši 

vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného 

obsažena. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole. 
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5. U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je 

poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat nejpozději do 90 dnů ode dne 

konání akce. 

  

Článek 3 

Sazba poplatku 

  

1. Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného, sníženého o daň z přidané hodnoty, 

je-li v ceně vstupného obsažena, činí pro kulturní, sportovní, prodejní a reklamní 

akce……………………………………………………………………………..……....20% 

  

2.  Po dohodě s poplatníkem lze poplatek za jednotlivou akci stanovit paušální částkou ve 

výši:  

 

a)  pro kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce při předpokládané návštěvnosti : 

do 50 osob včetně …...……………………………...….……….…………..… 400,- Kč  

nad 50 osob do 100 osob včetně ………………………………………..……. 800,- Kč  

nad 100 osob ……………………………………...…….….  ………….....…1 600,- Kč  

 

b)  pro kulturní a sportovní akce konané v zařízeních  …….……………………. 300,- Kč  

  

 

 

Článek 4 

Osvobození 

  

Od poplatku jsou osvobozeny: 

 

a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, 

b) akce, jejichž pořadateli jsou organizace zřízené obcí, dále Mateřská škola Malešovice, 

 c) akce pořádané místními občanskými sdruženími, pokud o osvobození písemně požádají. 

Žádost o osvobození od poplatku bude předmětem jednání  zastupitelstva obce , které na 

svém řádném zasedání rozhodne o případném osvobození od poplatku. 

  

Článek 5 

Splatnost poplatku 

  

Poplatek hrazený podle článku 3 odst.1. je splatný do 15 dnů ode dne skončení  akce. 

Poplatek hrazený  paušální částkou podle článku 3 odst.2. písm.a) u akcí pravidelně se 

opakujících po dobu 3 měsíců je splatný do konce prvého kalendářního měsíce příslušného 

čtvrtletí. Poplatek hrazený  paušální částkou podle článku 3 odst.2. písm.a) u akcí pravidelně 

se opakujících po dobu 6 měsíců je splatný do konce prvého kalendářního měsíce příslušného 

čtvrtletí. Poplatek lze uhradit i jednorázově do konce prvého kalendářního měsíce. Poplatek 

hrazený  paušální částkou podle článku 3 odst.2. písm.b) je splatný nejpozději následující den 

po skončení akce. 
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Článek 6 

Zrušovací ustanovení 

 

Tato vyhláška ruší Obecně závaznou vyhlášku obce Malešovice č. 1/2001, o místních poplatcích. 

 

 

 

 

 

Článek 6 

Účinnost 

  

Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Zdeněk Pavlík                                                                     Vladimír Becha 

           starosta obe                                                                        místostarosta  obce 

  

 

 

 

Vyvěšeno:  01.12.2010 

Sňato:         17.12.2010 

 

 

 

 

 


