
Obecně závazná vyhláška obce Vortová  

č. 3/2011  

o místním poplatku ze vstupného. 

 
Zastupitelstvo obce Vortová vydává dne 6.1.2011podle ustanovení zákona  

č. 281/2009Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

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

zřízení ), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 

Čl. 1 

Předmět a působnost vyhlášky 

 
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo 

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

pro účely  tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí 

může zúčastnit. 

Správu poplatku vykonává obecní úřad Vortová (dále jen „správce poplatku“) a 

v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009Sb., daňového řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 281/2009Sb., o místních poplatcích , ve znění 

pozdějších předpisů nestanoví jinak. 

 

Čl. 2 

Poplatník 
Poplatek platí právnické i fyzické osoby, které akci pořádají, t. j. hradí náklady spojené 

s pořádáním akce. 

 

Čl. 3 

Sazba poplatku 
Sazba poplatku ze vstupného činí: 

 a)  5 % z úhrnné částky vybrané ze vstupného z kulturních akcí komerčního 

charakteru, například: taneční zábavy, estrády, pořady spojené s tancem, hudební koncerty, 

prodejní akce, a akce podobného druhu a charakteru. 

 b)  paušální částku 150,- Kč za akce konané místními dobrovolnými organizacemi  

( např. SDH, Sokol). 

 

Čl. 4 

Splatnost poplatku 
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne konání akce, která poplatku podléhá.  

U poplatku placeného paušální částkou je poplatník povinen zaplatit poplatek předem bez 

vyměření.  
 

Čl. 5 

Ohlašovací povinnost 

Poplatník je povinen nejméně do 5 dnů před konáním akce ohlásit obci údaje 

potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno nebo název 

pořadatele, datum hodinu a místo konání akce a účel použití výtěžku z akce. 

 



Čl. 6 

Osvobození od poplatku 
Osvobození od poplatku jsou: 

a) akce jejichž celý výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. 

b) sportovní akce. 

c) divadelní představení konané ve zdejším KD. 

d) filmové představení konané ve zdejším KD. 

e)  akce všeho druhu pořádané obcí. 
 

Čl.7 

Ustanovení společná a závěrečná 
 1. Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce 

poplatku poplatek platebním výměrem  a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený ) 

poplatek až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

 2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost 

nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení zákona č. 

280/2009 Sb.,daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. 8 

 1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou ) povinnost určenou touto 

obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního 

roku, ve kterém oznamovací ( poplatková) povinnost vznikla. Pokud byl v této lhůtě proveden 

správcem poplatku úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku prodlužuje se lhůta 

k vyměření poplatku až na dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková 

povinnost vznikla. 

 2. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. 9 
Institut prominutí poplatku se zrušuje. 

 

Čl. 10 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného č. 4/2004  se zrušuje. 

 

Čl. 11 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 27.1.2011. 
 

Podpisy: 

 

 

  starosta     místostarosta 
 

 

 

 

Tato vyhláška byla na úřední desce vyvěšena dne 10.1.2011 

Tato vyhláška byla z úřední desky sejmuta dne 26.1.2011 


