
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ CHABRY 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-DOLNÍ CHABRY 

Hrušovanské náměstí 253/5, PSČ 184 00 
184 00 Praha-Dolní Chabry 

IČ: 00231274, ID datové schránky: ztib27j, e-mail: podatelna@dchabry.cz, www.dchabry.cz 

Stránka 1 

 

 

OHLAŠOVACÍ POVINNOST 

POPLATNÍKA K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE VSTUPNÉHO 
stanovená § 4 vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného, a registrační (poplatková) povinnost 

podle § 14a zák. ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění: 
 

správce místního poplatku: Gabriela Chamrová, tel. 722 97 47 65, gabriela.chamrova@dchabry.cz   
 

jméno a příjmení poplatníka, 
obchodní firma, popř. název 

 

 

adresa trvalého bydliště nebo 
sídla 

 

 

adresa pro doručování  
(je-li odlišná) 

 

 

IČ / rodné číslo  

 

odpovědná osoba   

 

telefon a/nebo e-mail  

 

bankovní spojení / číslo účtu  

 
 
druh akce (zakroužkujte) 

a1) kulturní akce: veřejnosti přístupné provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí 
činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských (včetně 
děl módního návrhářství), audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců 
konané v prostorách s kapacitou do 3.000 osob 

a2) kulturní akce uvedené pod bodem a1 konané v prostorách s kapacitou nad 3.000 osob 

a3) kulturní akce: módní přehlídky, diskotéky, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané a 
podniky lidové zábavy (např. lunaparky, cirkusy a poutě) 

b) sportovní akce: utkání, či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých (první liga, 
extraliga, mistrovství republiky, celostátní pohárová soutěž, a to ve všech sportovních odvětvích, a dále všechna 
mezinárodní či mezistátní utkání dospělých nebo jejich benefiční a exhibiční vystoupení) 

c1) prodejní akce: burzy, veletrhy, aukce (mimo děl výtvarných a fotografických) 
 

c2) prodejní výstavy (mimo děl výtvarných a fotografických) 

d) reklamní akce: akce mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje 
zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu 
poskytování služeb, propagaci ochranné známky, tj. např. předvedení či jiná prezentace výrobků a služeb, 
kontraktační výstavy a veletrhy, módní přehlídky směřující k prodeji a spotřebě módního zboží 
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datum (hodina) konání akce  

název akce  

místo konání akce Praha-Dolní Chabry 

 

data (hodiny) opakování akce  
(v př. pravidelně se opakujících akcí) 

 

 

na akci bude pořádána TOMBOLA ANO  NE  

 

akce je spojena s restauračním 
provozem ANO  NE  

 

výtěžek je určen na charitativní či 
veřejně prospěšné účely ANO  NE  

 

účel použití výtěžku (příjemce) 
(je-li odpověď na předcházející 
otázku ANO) 

 

 

vstupné 
(uveďte cenu a druh jednotlivých 
vstupenek) 

druh (např. k sezení, k stání…) cena (Kč) 

  

  

  

  

  

 
datum: podpis / razítko: 

 

Poučení pro poplatníka místního poplatku ze vstupného: 
1.) Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost nejméně týden před konáním akce (nejméně 

týden před konáním první akce v případě pravidelně opakovaných akcí – v takovém případě lze 
plnit ohlašovací povinnost nejdéle na období 6 měsíců) 

2.) Poplatek se vypočítá jako procento z celkem vybraného vstupného sníženého o daň z přidané 
hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Sazby jsou následující: 
 

akce % akce % 
a1- bez restauračního 

provozu osvobozeno a3 20 

a1- s restauračním provozem 20 b 10 
a2- bez restauračního 

provozu 5 
c1 20 
c2 10 

a2- s restauračním provozem 20 d 20 
 
Od poplatku jsou osvobozeny akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné 
účely, dále pak taneční kursy a kursy společenského chování a akce pořádané v rámci těchto 
kursů (prodloužené, závěrečné večírky, závěrečné plesy apod.), maturitní plesy a plesy 
pořádané vysokými školami.  
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3.) Poplatek je splatný do 15ti dnů po konání akce, a to bez vyměření. V případě pravidelně se 
opakujících akcí do 15ti dnů po skončení kalendářního čtvrtletí (též bez vyměření). 
V téže lhůtě je poplatník povinen předložit vyúčtování místního poplatku ze vstupného správci 
poplatku. Poplatek je možno zaplatit buď v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha-Dolní Chabry, 
nebo bankovním převodem či poštovní poukázkou na účet č. 2000704349/0800, a to vždy 
s uvedením variabilního symbolu 1342. 

4.) Poplatník je povinen vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného a předkládat 
ji na požádání správci poplatku ke kontrole. Poplatník je povinen uvést na vstupence výši daně 
z přidané hodnoty, pokud je v ceně vstupenky obsažena, popřípadě uvést, že cena vstupenky 
daň z přidané hodnoty neobsahuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


