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K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku ze vstupného 
 
 
 
 

1. Poplatník 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která pořádá kulturní, sportovní, 

prodejní nebo reklamní akci.  

 

 

2. Předmět poplatku 

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

akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. 

Předmětem poplatku je vybrané vstupné, a to bez ohledu na to, z jakých složek se 

cena vstupenky skládá. Vstupným se pro účel zákona o místních poplatcích rozumí 

peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí, aby se jí mohl zúčastnit. Vstupné je 

z pohledu Nejvyššího správního soudu1 souhrn veškerých finančních částek, jejichž 

zaplacením je podmiňován vstup účastníka na akci, bez ohledu za co byly tyto částky 

konkrétně zaplaceny nebo k jakému účelu byly využity pořadatelem akce. Obec může 

zavést poplatek pro všechny druhy akcí nebo pouze pro některé druhy akcí. 

V takovém případě je ale třeba uvést, že předmětem poplatku jsou jen tyto konkrétní 

akce (např. pouze prodejní a reklamní akce). Další možností je druhy akcí, které 

podléhají poplatku, ale obec je nechce zpoplatňovat, od poplatku osvobodit. 

 

 

3. Sazba poplatku 

V souvislosti s § 14 odst. 2 písm. a) zákona o místních poplatcích je 

stanovení sazby poplatku povinnou náležitostí obecně závazné vyhlášky. Sazba 

poplatku je upravena procentuální částkou a činí až 20% z úhrnné částky vybraného 

vstupného bez (případné) daně z přidané hodnoty. Pro případy opakujících se akcí 

lze výši poplatku stanovit paušální částkou, vždy však po dohodě s poplatníkem. Co 

se rozumí „Po dohodě s poplatníkem“ vymezil Ústavní soud např. v nálezu sp. zn. Pl. 

ÚS 24/06 nebo Pl. ÚS 20/06 tak, že na „dohodě“ s poplatníkem bude toliko otázka, zda 

se v jeho případě aplikuje poplatek stanovený denní sazbou nebo paušálně. Paušální 

částku poplatku nelze stanovit ad hoc pro konkrétní případ v poplatkovém řízení, ale je 

třeba ji určit přímo v obecně závazné vyhlášce. Paušální částku je možno vázat, 

s přihlédnutím k druhu pořádané akce, jak na jednotlivé akce, tak i na jakýkoliv časový 

úsek. V případě, že obec v obecně závazné vyhlášce stanoví poplatek rovněž paušální 

                                                           
1 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 1 Afs 5/2011-86 



 

částkou, musí v obecně závazné vyhlášce upravit způsob její volby. Typickým 

způsobem bude vyžadování sdělení volby paušální částky v rámci podání ohlášení. 

 

 

4. Osvobození a úlevy od poplatku 

Poplatek ze vstupného se ze zákona neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je 

odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely. Obec je v obecně závazné 

vyhlášce oprávněna stanovit případná další osvobození nebo úlevy pro určité akce 

nebo určitý okruh poplatkových subjektů, přičemž taková ustanovení nesmějí být 

založena na ústavně nepřípustném rozlišování neboli diskriminaci.  

 

Zákon o místních poplatcích v ustanovení § 14a odst. 6 stanoví zánik nároku na 

osvobození nebo úlevu, jestliže poplatník neohlásí údaj rozhodný pro své osvobození 

nebo úlevu ve lhůtě stanovené zákonem o místních poplatcích nebo v obecně 

závazné vyhlášce. Osvobození nebo úleva stanovená obecně závaznou vyhláškou 

obce jsou právně postaveny na roveň osvobození nebo úlevy stanovené zákonem. 

Ustanovení § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích je nutno aplikovat 

na osvobození nebo úlevu od poplatku bez rozdílu, zda jde o osvobození nebo úlevu 

ze zákona či podle obecně závazné vyhlášky. 

 

V případě neohlášení vzniku nároku na osvobození nebo úlevu ve lhůtě bude 

poplatník povinen zaplatit poplatek v plné výši. Správce poplatku bude v takovém 

případě postupovat podle ustanovení § 11 zákona o místních poplatcích a poplatek 

vyměří. V tomto případě není správce poplatku oprávněn uložit pokutu za nesplnění 

povinnosti nepeněžité povahy. 

 

 

5. Ohlašovací povinnost 

Obec musí na základě § 14 odst. 2 písm. b) zákona o místních poplatcích 

v obecně závazné vyhlášce stanovit lhůtu pro podání ohlášení ke vzniku nebo 

zániku poplatkové povinnosti. Ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou je 

poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost, tj. ohlásit správci poplatku údaje 

vymezené ustanovením § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích. Povinnost ohlásit 

údaj podle § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích nebo jeho změnu se nevztahuje 

na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků 

nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup (např. přístup podle § 16 

zákona o místních poplatcích). Okruh těchto údajů správce poplatku zveřejní na své 

úřední desce.  

 

Za nesplnění ohlašovací povinnosti ve lhůtě stanovené obecně závaznou 

vyhláškou je správce poplatku oprávněn uložit pokutu za nesplnění povinnosti 

nepeněžité povahy dle § 247a odst. 1 písm. a) daňového řádu. Dodatečné splnění 

ohlašovací povinnosti na výzvu správce poplatku lze vynutit uložením pořádkové pokuty 



 

podle § 247 odst. 2 daňového řádu. 

 

Změnu údajů uvedených v ohlášení je poplatník povinen dle ustanovení § 14a 

odst. 4 zákona o místních poplatcích oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy 

nastala. Obec je oprávněna stanovit v obecně závazné vyhlášce tuto lhůtu delší. 

 

Obec má možnost v obecně závazné vyhlášce povinnost podat ohlášení vyloučit. 

V takovém případě není povinna stanovit v obecně závazné vyhlášce lhůtu pro podání 

ohlášení. Vyloučení povinnosti podat ohlášení lze doporučit pouze za situace, pokud by 

správce poplatku měl k dispozici všechny potřebné údaje, anebo by je vůbec 

nepotřeboval. 

 

 

6. Splatnost a způsoby placení poplatku 

V obecně závazné vyhlášce musí obec s ohledem na § 14 odst. 2 písm. c) 

zákona o místních poplatcích stanovit splatnost poplatku. Splatnost si obec upraví 

dle svých podmínek. Splatnost je třeba stanovit tak, aby byla příslušná povinnost reálně 

splnitelná. 

 

Způsoby placení místního poplatku jsou upraveny v § 163 odst. 3 daňového řádu. 

Obec může obecně závaznou vyhláškou upravit další způsob placení a jemu 

odpovídající den platby poplatku, než je způsob placení a den platby podle daňového 

řádu. Obce nejsou oprávněny v obecně závazných vyhláškách daňovým řádem 

stanovené způsoby placení místního poplatku jakkoliv omezovat (např. stanovit 

možnost platit poplatek pouze v hotovosti). 

 

 

- tento materiál popisuje předpokládaný právní stav k 1. lednu 2020; 

- právní názor uvedený v tomto materiálu není právně závazný, neboť  
k závazným výkladům je oprávněn pouze soud 

 
 
Ministerstvo vnitra je v rámci své působnosti příslušné k posuzování zákonnosti obecně 
závazné vyhlášky. 
Ústředním orgánem státní správy pro daně a poplatky je Ministerstvo financí. 

 
Aktualizováno k datu: 24. října 2019 
Zpracoval: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


