Městys BEZNO
Obecně závazná vyhláška
č. 7/2012

o místním poplatku ze vstupného
Zastupitelstvo Městyse Bezno se na svém zasedání dne 19. září 2012 usnesením č. 5/2012 usneslo
vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 14 odst. 2) zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Základní ustanovení
1) Městys Bezno stanoví touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“), na základě zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek ze
vstupného1 (dále jen „poplatek“) a podrobnosti jeho vybírání na území Městyse Bezno.
2) Řízení o poplatku vykonává úřad Městyse Bezno (dále jen „správce poplatku“). Řízení ve věcech
poplatku se provádí na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), neníli zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Článek 2
Předmět poplatku a poplatník
1) Poplatek ze vstupného platí fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá (dále jen
„poplatník“).
2) Poplatek se vybírá ze vstupného na
a) akce kulturní, prodejní nebo reklamní a akce uvedené v čl. 6, odst. 1, písm. a) až c) této
vyhlášky
b) akce sportovní.

Článek 3
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen, nejpozději 5 dní před konáním akce, ohlásit správci poplatku pořádání akce
a předložit správci poplatku vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem
fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá.
2) Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného
vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Zároveň
poplatník předloží správci poplatku neprodané vstupenky.
3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a
adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu,
a další údaje podle zvláštního zákona2. Současně sdělí též případný nárok na osvobození od
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§ 6 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 33 zákona Č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

poplatku, který je povinen správci poplatku prokázat. Fyzická nebo právnická osoba, která je
podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
4) Povinnosti stanovené v odst. 1) až 3) se vztahují i na poplatníky, jimiž pořádané akce jsou od
poplatku ze vstupného osvobozeny.

Článek 4
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný do 15.
2) V případě akcí uskutečněných akcí podle článku 3, odst. 2, které nebyly oznámeny, bude
postupováno v souladu s daňovým řádem.
3) Poplatek lze zaplatit, v úředních hodinách správce poplatku, v hotovosti u správce poplatku,
složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku – Městyse Bezno, vedený u
Oberbank AG, číslo účtu 2200003010/8040, nebo dle § 163 daňového řádu.

Článek 5
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku ze vstupného u kulturních akcí činí u:
a) kulturních akcí 5 %,
b) prodejních a propagačních výstav, reprezentačních plesů a společenských akcí občanských
sdružení, politických stran a hnutí apod. 3 %.
2) Sazba poplatku ze vstupného u sportovních akcí, na které se nevztahuje článek 6, odst. 1, písm. c)
činí 1 %.
3) Poplatek se platí z úhrnné částky vybraného vstupného, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li
v ceně vstupného obsažena.

Článek 6
Osvobození od poplatku
1) Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) akce pořádané dětskými a mládežnickými sdruženími, školami a akce pořádané se smluvní
podporou Městyse Bezno, dále taneční kurzy,
c) sportovní akce pořádané sportovními organizacemi, které mají sídlo na území Městyse
Bezno.

Článek 7
Navýšení poplatku
1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem.

2) Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Článek 8
Přechodná ustanovení
Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují
ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Článek 9
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Bezno č. 2/2003 o místních poplatcích, ze
dne 19. 12. 2003.

Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů od vyhlášení.
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