
OBEC SEBRANICE

Obecně závazná vyhláška
obce Sebranice

č.5/2011

o místním poplatku ze vstupného

Z t itelst b Sb' srn zasedá l d j/,iol) ,.·1~ Ias upt es vo o ce e raruce se na svem zase ani ne usnesen lm c usnes o
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

ČI. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Sebranice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze
vstupného (dále jen "poplatek").

(2) Správu poplatku provádí obecní úřad.

ČI. 2

Předmět poplatku, poplatník

Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 6 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisu.'

ČI. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Pokud poplatník neohlásí správci poplatku pořádání akce předem, je povinen tak
učinit v den jejího uskutečnění nebo nejpozději ve dni následujícím.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen
sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště,

I Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o
daň z přídané hodnoty, je-Ií v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžítá
částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnít. Poplatek ze vstupného platí fyzícké a
právnícké osoby, které akcí pořádají.



pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-Ii o právnickou osobu, název, sídlo
a IČ.. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla
účtů u peněžních ústavu, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské
činnosti.

(3) Do 15 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.

ČI. 4

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

a) kulturní akci

b) sportovní akci
c) prodejní akci
d) reklamní akci

20%,

20%,
20 %,
20%.

(2) V případě, že se na jednu akci bude vztahovat více poplatkových sazeb, platí se
poplatek s nejvyšší sazbou.

ČI.S

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

ČI. 6

Osvobození a úlevy

Úleva ve výši 50 % se poskytuje místním zájmovým organizacím:

a) sbor dobrovolných hasičů,
b) sbor pro občanské záležitosti
c) myslivecká společnost,
d) český svaz chovatelů
e) oddíl malé kopané.



čr 7

Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle

§ 11 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.'

čt. 8

Zrušovací a přechodné ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obecního úřadu Sebranice Č. 3/2008,
o místním poplatku ze vstupného. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této
obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

čJ. 9

Účinnost
T t b ., š vvhlášk b b" '.. i d j./'lolja o o ecne zavazna vy as a o ce na yva účinnosti nem .

Jméno Příjmení
místostarosta

Jméno Příjmení
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: F.:..!.~..c!.q.!.( .

Sejmuto z úřední desky dne: !-!!.:/..!..~/! .

! ebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem vča nebo ve právné vý i, vyměří mli obecní úřad poplatek
platebním výměrem. ebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku vča nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úrad poplatek platebním 'měrem k přím úhradě. Vča nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo
čá t těchto poplatků může obecní úřad z Ý it až na trojná obek; toto zvýšení je pří lu enstvírn poplatku.


