
Poplatek ze vstupného 

Čl. 13 

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

že se ji může zúčastnit.  

 

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

 

 

Čl. 14 

Ohlašovací povinnost 

 

(1) Poplatník je nejpozději 3 dny před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku 

druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 24 

této vyhlášky. 

 

(2) Do 15. 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. 

 

Čl. 15 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného 5 %. 

 

Čl. 16 

Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný do 15. dnů ode dne skončení akce. 

 

Čl. 17 

Osvobození  

(1) Poplatek ze vstupného se neplatní z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na 

charitativní a veřejně prospěšné účely. 

 

(2) Od poplatku se dále osvobozují 

a) akce pořádané pro děti (radovánky, akademie) 

b) sportovní akce, pořádané místními spolky  

 



9§ 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

10§ 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích 

11§ 6 odst. 1 poslední novela zákona o místních poplatcích 

 

a) Akce, které pořádá město Šenov a příspěvkové nebo zájmové kulturní organizace se 

sídlem ve městě Šenov 

b) Divadelní představení, filmová představení, koncerty. 

 

Kde a s kým situaci řesit 

Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov, odbor finanční 

Oznámení se činí na Městské úřadě Šenov, 2.p. v kanceláři 310. 

Agendu vyřizuje Petra Juráková, tel 774 227 210, pjurakova@mesto-senov.cz 

Úřední hodiny: 

pondělí a středa 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00, 

čtvrtek 8:00 – 11:30, 

úterý a pátek 8:00 – 12:00 jen po telefonické objednávce. 

Za správnost údajů odpovídá 

Odbor finanční, Petra Juráková, 774 227 210, pjurakova@mesto-senov.cz 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dne 3.2.2023 

Popis byl naposledy aktualizován 3.2.2023 
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