OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOSTOMICE
č.: 4/2003
O MÍSTNÍM POPLATKU ZE VSTUPNÉHO

Zastupitelstvo Obce Hostomice v souladu s ust. § 10 písm. a) a § 84 odst.2 písm. i) zákona
č.128/2000 Sb.,o obcích / obecní zřízení/ v pl. znění a dle § 15 zákona ČNR č.565/1990 SB.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vydává dne 15.12.203 usnesením č 86/03
tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl.1
Správa poplatku
Správu tohoto poplatku vykonává Obecní úřad v Hostomicích . Při řízení ve věcech
poplatku se postupuje v souladu se zákonem č.337/ 1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů..
Čl. 2
Předmět poplatku
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 pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za
to, že se jí může zúčastnit.
2/ Poplatek platí fyzické a právnické osoby,které akci pořádají / tj. hradí náklady spojené
s pořádáním akce/.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1/ Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku údaje
potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno / název/ pořadatele,
datum, hodinu a místo konání akce, účel použití výtěžku. Poplatník dále uvede své bydliště,
popř. sídlo, rodné číslo, popř. IČO,. Jde –li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů a názvy peněžních ústavů, na nichž jsou
vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
2/ Správce poplatku označí vstupenky na ohlášenou akci razítkem Obecního úřadu
v Hostomicích.
3/ Je – li pořadatelů několik, je každý z nich poplatníkem poměrné části poplatku. Všichni
poplatníci ručí za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně.
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku ze vstupného činí 5 % z úhrnné částky vybraného vstupného z akcí
komerčního charakteru, obsažených v čl.2 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 5
Splatnost poplatku
1/ Poplatník je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne uspořádání akce podat správci poplatku
vyúčtování prodaných vstupenek a současně s tímto podáním předložit ke kontrole neprodané
vstupenky.
2/ Poplatek splatný do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru vystaveného správcem
poplatku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
Poplatku ze vstupného nepodléhají:
a/ akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely,
b/ sportovní akce pořádané sportovními kluby a oddíly se sídlem v obci Hostomice
c/ divadelní a filmová představení pořádaná organizacemi zřízenými Obcí Hostomice
d/ kulturní akce určené dětem

Čl. 7
1/ Nebude – li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas neplacený / neodvedený / poplatek až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují vždy na celé koruny nahoru.
2/ Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo
rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku
uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 nebo § 37a/ zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 8
Správa poplatku
Správce poplatku může na písemnou žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění
tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, povolit splátky.Na základě
ustanovení zákona č.368/1992 Sb., o správních poplatcích, vybíranými správními orgány
České republiky, v platném znění, je třeba současně s podáním žádosti zaplatit správní
poplatek.
Čl. 9
1/ Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze
dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Pro ostatní lhůty platí zvláštní předpisy.
2/ Byl –li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto
úkonu písemně uvědoměn.

3/ Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1/ Touto vyhláškou se zrušuje „Obecně závazná vyhláška obce Hostomice č.3/2002 o místním
poplatku ze vstupného“, schválená usn.ZO č.11/2002 z 25.3.2002, která nabyla účinnosti
dnem 10.4.2003
2/ Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2004.
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