
Obec Sudice, Sudice 164, 68001 Boskovice 
_____________________________________________________________________ 

 
Obecně závazná vyhláška obce Sudice č. 4/2019, 

o místním poplatku ze vstupného  
 

Zastupitelstvo obce Sudice se na svém zasedání dne 11. 12. 2019 usnesením  
č.  07/07/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 

(1) Obec Sudice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen 
„poplatek“). 
 

(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1 
 

Čl. 2 
Předmět poplatku a poplatník 

 

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo 
reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.2 
 

(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.3 
 

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit pořádání akce správci poplatku nejpozději 10 dnů před 
jejím konáním.  
 

(2) V ohlášení poplatník dále uvede4  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li 

přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro 
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny 
jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů 
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, 
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména druh akce, datum, hodinu  
a místo jejího konání a výši vstupného, počet prodaných vstupenek (pokud se 
vydávají), včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo 
osvobození od poplatku.  
 

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce 
v tuzemsku pro doručování.5 
 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6 

                                                 
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2 § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 



(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který 
může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do 
nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku 
na své úřední desce.7 
 

(6) Poplatník splní ohlašovací povinnost tím, že správci poplatku tuto oznámí písemně, 
ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým 
podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. K oznámení 
vzniku poplatkové povinnosti je možno využít „Prohlášení o poplatku ze vstupného“, 
jehož náležitosti a vzor jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky a tvoří její nedílnou 
součást. Příslušný formulář je k dispozici u správce poplatku a na webových stránkách 
obce www.sudice-bk.cz pod odkazem „Důležité dokumenty“ a „Formuláře“. 
 

Čl. 4 
Sazba poplatku 

 

(1) Poplatek za kulturní a sportovní akce činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného. 
 

(2) Poplatek za prodejní a reklamní akce činí 20% z úhrnné částky vybraného vstupného. 
 

Čl. 5 
Splatnost poplatku 

 

(1)     Poplatek je splatný do 15-ti dnů ode dne skončení akce. 
 

Čl. 6 
Osvobození a úlevy 

 

(1) Poplatek ze vstupného se neplatí: 
a) z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely,8 
b) z akcí, které pořádají zájmové a neziskové organizace, které mají sídlo na území 
obce, 
c) ze vstupného na divadelní, taneční a filmová představení, koncerty vážné hudby 
a výstavy uměleckého charakteru, 
d) z akcí pořádaných pro děti do 15 let a pro osoby se zdravotním postižením. 
 

(2) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto článku je poplatník 
povinen ohlásit ve lhůtě 15-ti dnů před zahájením akce. 
 

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo 
úlevu ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo 
úlevu zaniká. 
 

Čl. 7 
Navýšení poplatku  

 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 
seznamem.9 
 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až 
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10 
 

                                                 
7 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
8 § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích 
9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



Čl. 8 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2014, ze dne 10. 12. 2014. 
 

Čl. 9 
Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.  
 

  
 ...................................                                                      .......................................... 
 Josef Roupa                                                                  Ing. Olga Dočkalová 
                 místostarosta starosta 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 12. 2019 
Sejmuto z úřední desky dne: 8. 1. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného 
 

Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice 
 Tel.: +420 606 136 650, +420 724 045 752,  E-mail: sudice.bk@email.cz, sudice@sudice-bk.cz 

Bankovní spojení: 29623631/0100 

________________________________________________________________________ 
 

PROHLÁŠENÍ O POPLATKU ZE VSTUPNÉHO 
 
Poplatník: 
 
Fyzická osoba: 
 
Příjmení, jméno, rodné číslo a adresa poplatníka u OSVČ IČ: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kontaktní údaje: 
 
Telefon: ……………………………………E-mail: ………………………………………………….. 
 
Peněžní ústav a číslo účtu (jen při platbě převodem):………………………………………… 
 
Právnická osoba: 
 
Obchodní jméno, sídlo  a IČ: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kontaktní údaje: 
 
Telefon: …………………………………… 
 
E-mail: …………………………………….. 
 
Peněžní ústav a číslo účtu (jen při platbě převodem): 
…………………………………………………… 
 
Název akce: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Termín a místo konání: 
………………………………………………………........................................................... 
 
Vybrané vstupné celkem: .....................................Kč 
(Vybrané vstupné se sníží o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného 
obsažena)  
 
Poplatek: …………….......Kč (zaokrouhlený na celé Kč) 
 
Prohlašuji, že údaje uvedené v Prohlášení o poplatku ze vstupného jsou úplné a pravdivé. 
 
 
Datum: ...............................................                 Podpis (razítko): …......................... 
   
 

mailto:sudice.bk@email.cz
mailto:sudice@sudice-bk.cz

