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7/2007 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  

ze dne 28. června 2007, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 15/2003, o místních poplatcích, ve znění poz-

dějších předpisů 

 
Zastupitelstvo města Český Krumlov vy-

dává dne 28. 6. 2007 podle ustanovení § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

I. 

Obecně závazná vyhláška č. 15/2003 o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, se mění takto: 

Část V. Poplatek ze vstupného zní: 

ČI. 15 

Předmět poplatku a poplatník 

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze 
vstupného na filmová a divadelní představe-
ni, koncerty, prodejní nebo reklamní akce, 
plesy, taneční zábavy a diskotéky, snížené-
ho o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně 
vstupného obsažena. Vstupným se rozumí 
peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí 
za to, že se jí může zúčastnit. Diskotékou se 
rozumí taneční zábava při reprodukované 
hudbě. Poplatek se neplatí z akci uvedených 
v zákoně o místních poplatcích. 

(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a 
právnické osoby, které akci pořádají. 

ČI. 16 

Sazby poplatku, ohlašovací povinnost, 
splatnost a osvobozeni od poplatků 

(1) Sazba poplatku činí: 
a) 5% z vybraného vstupného u plesů a 

tanečních zábav s živou hudbou, 

b) 15% z vybraného vstupného u divadel-
ních a filmových představení a koncertů, 

c) 20% z vybraného vstupného u disko-
ték, prodejních a reklamních akci. 

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

(3) Od poplatku ze vstupného jsou osvo-
bozeny fyzické a právnické osoby pořádající: 

a) taneční zábavu nebo ples, pokud jsou 
neziskovými organizacemi se sídlem na 
území města, 

b) divadelní představení v budovách, 
c) filmové představeni v zařízení, které 

bylo k tomuto účelu zkolaudované, nebo u 
kterého byla povolená příslušná změna uží-
vání dle příslušných právních předpisů, 

d) koncert vážné nebo populární hudby v 
budově, která byla k tomuto účelu zkolaudo-
vaná, nebo u které byla povolená příslušná 
změna užívání dle příslušných právních 
předpisů, 

e) koncert nebo taneční zábavu, které ani 
částečně nezasahuji do doby od 22 do 9 
hodin, 

f) akci výchovně-vzdělávacího charakteru, 
g) akci pro děti a mládež, nebo důchodce, 

nebo invalidní občany, 
h) sběratelskou burzu, 
j) muzejní nebo galerijní výstavu. 
(4) Od poplatku ze vstupného je osvobo-

zeno město Český Krumlov a poplatníci, 
kterým byl na pořádanou akci poskytnutý 
příspěvek z rozpočtu města český Krumlov 

(5) Poplatník je povinen nejpozději 7 dnů 
před konáním akce ohlásit správci poplatku 
její pořádáni a druh akce. Při plnění ohlašo-
vací povinnosti je poplatník povinen sdělit 
správci poplatku příjmení, jméno a adresu 
trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, ne-
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bo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou oso-
bu, dále datum, hodinu a místo konání akce, 
kapacitu místa pořádání akce (počet osob), 
ceny vstupenek a účel využití výtěžku. V 
případě pravidelného pořádání akcí může 
poplatník učinit takové ohlášení hromadně 
za více akcí, maximálně však na kalendářní 
pololetí.  

(6) Poplatník je povinen do 15. dne měsí-
ce následujícího po měsíci, v němž byla ak-
ce pořádána, ohlásit správci poplatku úhrn 
vybraného vstupného snížený o daň z přida-
né hodnoty, zahrnuje-li vstupné tuto daň, a 
zaplatit poplatek ze vstupného.“ 

II. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 
2008. 

 
 
 

Bc. Jitka Zikmundová, v. r. 
místostarostka 

 
Ing. Luboš Jedlička, v. r. 

starosta 
 


