Metodický materiál
odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku ze vstupného

Zákon vymezuje předmět poplatku a definuje pojem vstupné jako částku, kterou musí
účastník akce zaplatit, aby se jí mohl zúčastnit. V praxi to znamená, že tato částka zahrnuje
i případnou částku za tzv. povinnou konzumaci, místenku, či jinou úplatu podmiňující
a umožňující vstup na příslušnou akci.
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. Základem pro
výpočet poplatku ze vstupného je vybrané vstupné snížené o částku daně z přidané hodnoty,
je-li v ceně vstupného obsažena.
Pro případy opakujících se akcí lze výši poplatku stanovit paušální částkou, vždy
však po dohodě s poplatníkem. Co se rozumí „Po dohodě s poplatníkem“ vymezuje Ústavní
soud např. v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 20/06: „… předmětem dohody může být pouze to, jestli
obec bude vybírat daň v podobě OZV, nebo ve výši paušálu stanoveném obcí. Paušální
částku nelze stanovit ad hoc pro konkrétní individuální případ, ale sazba paušálu musí být
v OZV konkrétně vymezena s tím, že na „dohodě s poplatníkem“ bude pouze otázka, zda se
v jeho případě aplikuje poplatek stanovený procentní sazbou nebo paušálně. Pokud by obec
v OZV svěřila až správci poplatku právo stanovit poplatek po dohodě s poplatníkem paušální
částkou, jednala by v rozporu s § 6 odst. 3 věta druhá ve spojení s § 14 ZMP. Oprávnění
stanovit na žádost poplatníka poplatek paušální částkou by muselo být výslovně stanoveno
zákonem.“
Výše paušální částky tak musí být vždy předmětem právní úpravy přímo v obecně
závazné vyhlášce, nikoliv jednotlivého poplatkového řízení. O výši paušální částky nemůže
rozhodovat obecní úřad.
Ve lhůtě určené obecně závaznou vyhláškou je poplatník povinen obecnímu úřadu
sdělit údaje stanovené § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích, mj. i údaje rozhodné pro
stanovení výše poplatkové povinnosti. Za tyto údaje lze považovat např. oznámení pořádání
akce či celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud byla
v ceně vstupného obsažena.
Změnu údajů uvedených v ohlášení je poplatník povinen dle ust. § 14a odst. 3
zákona o místních poplatcích oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Jelikož se jedná
o lhůtu stanovenou zákonem, obec musí tuto zákonnou lhůtu v obecně závazné vyhlášce
respektovat.
Při nesplnění této (ohlašovací) povinnosti nepeněžité povahy lze využít ust. § 247
odst. 2 daňového řádu, dle kterého může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu až do

výše 50 000 Kč. Pokutu podle tohoto ustanovení lze však uložit pouze do doby, než správce
poplatek vyměří platebním výměrem na základě použití pomůcek. Jinými slovy, pořádkovou
pokutu nelze použít jako sankci (trest), ale jako prostředek k získání součinnosti poplatníka
pro správné stanovení výše poplatku.
Poplatek ze vstupného se ze zákona neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen 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. Oprávnění obce osvobodit další okruh poplatníků vyplývá z § 14
odst. 2 zákona o místních poplatcích, přičemž taková ustanovení nesmějí být založena na
ústavně nepřípustném rozlišování neboli diskriminaci.
__________________________________________________________________________
-

tento materiál popisuje právní stav ke dni zpracování (aktualizace);

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