
Obecně závazná vyhláška č. 4  /2004 

o místním poplatku ze vstupného 

 

Zastupitelstvo obce Radonice se na svém zasedání dne 16.března 2004 usneslo vydat 

v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) a podle § 14 zákona č. 565/1990  Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Čl. I.  

Základní ustanovení  

 

1.Obecní úřad v Radonicích vybírá dle ustanovení § 1, písm. d) zákona č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů místní poplatek ze vstupného (dále jen 

poplatek). 

  

2.Správu   poplatku   vykonává   Obecní úřad v Radonicích  (dále  jen  „správce poplatku“)  a  

v řízení  ve věcech poplatku se postupuje podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb.,  o správě  daní 

a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů , nestanoví jinak. 

 

Čl. II.  

Předmět poplatku 

 

1. Předmětem     poplatku     je   vstupné    na   kulturní, prodejní, sportovní   nebo   reklamní  

akce,  snížené  o  daň  z přidané  hodnoty,  je-li  v ceně  vstupného  obsažena.  

 

2. Vstupným     se    rozumí    peněžitá    částka,   kterou     účastník    akce   zaplatí za  to, že 

se   jí může  zúčastnit. 

 

Čl. III. 

Poplatník 

 

1.Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá (dále jen „poplatník“). 

 

Čl. IV. 

Ohlašovací povinnost 

 

1.Poplatník  je  povinen  nejpozději  3  dny  před  konáním  jednorázové  akce  ohlásit správci 

poplatku písemně nebo ústně do protokolu druh akce, název akce včetně uvedení data, 

hodiny, místa konání akce a výši vstupného. 

 

2.U   opakujících  se  akcí  ohlásí  poplatník  periodicitu  těchto  akcí  včetně uvedení dne 

nebo data  jejich  konání,  a  to  nejpozději  do 3 dnů  před konáním první z takto pořádaných 

akcí. 

 

 

 



3..Poplatník  je  povinen ohlásit  správci  poplatku  na  předepsaném tiskopise dle přílohy č. 1 

této vyhlášky jméno, příjmení nebo  název  právnické osoby, místo trvalého pobytu, místo 

podnikání nebo sídlo,  identifikační číslo organizace, dále čísla účtů u peněžních ústavů na 

nichž jsou vedeny peněžní prostředky z  jeho podnikatelské činnosti a zda  je plátcem DPH. 

Předepsaný tiskopis lze získat u správce poplatku. 

 

4.Poplatník   je   povinen  vést  průkaznou  evidenci  o  jednotlivých  akcích  a  předložit 

jejich vyúčtování správci poplatku : 

a)  u jednorázových do 15 kalendářních dnů po ukončení akce, včetně vyúčtování 

vstupenek, 

        b) u  opakovaných  čtvrtletně,  vždy  do  15. kalendářního  dne prvního měsíce    

            následujícího  čtvrtletí, včetně vyúčtování vstupenek. 

 

5. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného 

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

 

6. U akcí, jejichž výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník 

povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat viz čl. VI odst. 1 písm. a) této vyhlášky). 

 

Čl. V. 

Sazba poplatku 

 

1.Sazba poplatku ze vstupného činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného. 

 

Čl. VI. 

Osvobození 

 

1.Od poplatku jsou osvobozeny: 

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

b)  akce pořádané Obcí Radonice a jí zřízenými příspěvkovými organizacemi  

 

Čl.VII. 

Splatnost poplatku 

 

1.Poplatek je splatný dnem podání vyúčtování podle Čl. 4 odst. 5 této vyhlášky. 

 

Čl. VIII. 

Sankční opatření 

 

1.Nebude-li     poplatek   zaplacen   (odveden)   včas,  tj.  ve  lhůtě  splatnosti  nebo ve  

správné výši, vyměří  jej správce  poplatku  platebním   výměrem. Včas nezaplacený 

(neodvedený) poplatek  nebo jeho  nezaplacenou (neodvedenou)  část  může  správce  

poplatku zvýšit  až  na   trojnásobek.  Vyměřený  poplatek  se  zaokrouhluje  na  celé koruny 

nahoru. 

 

2.Pokud   poplatník  nesplní  ve stanovené  lhůtě  svoji ohlašovací  povinnost vyplývající 

z této vyhlášky       nebo     uloženou     rozhodnutím     podle    zákona   ČNR   č.   337/1992    

Sb.,   o   správě   daní    a     poplatků,      ve   znění    pozdějších    předpisů,    může    mu   

správce poplatku uložit  pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení  § 37 citovaného 

zákona. 



 Čl. IX. 

 Úlevy od poplatku 

 

1.Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo 

jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. 

 

Čl. X. 

Ostatní ustanovení 

 

1.Pokud poplatník  nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze 

dlužné částky vyměřit  nebo doměřit  do 3  let od konce kalendářního roku, ve kterém  

poplatková  povinnost vznikla. 

 

2.Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,  

běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník  o tomto úkonu písemně  

uvědoměn. Vyměřit  a doměřit  poplatek  lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního  

roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.  

      

3. Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo 

jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. 

 

                                                                 Čl. XI. 

                                                              Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po vyvěšení : 

 

 

 

Vyvěšeno :  29.4.2004  

 

Sejmuto :     17.5.2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------   -------------------------------------------  

          místostarosta obce     starostka obce 


