
 

 

10. 
 
 

Obecně závazná vyhláška 
 

o místním poplatku ze vstupného 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle § 44 
odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 odst. 2 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona 
č. 281/2009 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku: 

  

 § 1 
Obsah vyhlášky 

  
Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek 

ze vstupného (dále jen „poplatek“) a stanoví konkrétní sazby poplatku, vznik poplatkové 
povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, osvobození od poplatku, 
evidence a příslušnost k řízení o poplatku.  
   

 
§ 2 

Vymezení některých pojmů 
  

Pro účely této vyhlášky se za:  
  
a)   kulturní akce pokládají:  
1. veřejnosti přístupná 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; 
2. módní přehlídky, diskotéky, taneční párty, vystoupení DJ, taneční zábavy, plesy, 
vystoupení artistů, erotické podívané a podniky lidové zábavy (např. lunaparky, cirkusy 
a poutě); 
  
b) sportovní akce pokládají 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; 
  
c) prodejní akce pokládají burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy (mimo děl výtvarných 
a fotografických); 
  
d) reklamní akce pokládají akce mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména 
podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje 
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nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky1), 
tj. např. předvedení či jiná prezentace výrobků a služeb, kontraktační výstavy a veletrhy, 
módní přehlídky směřující k prodeji a spotřebě módního zboží. 
  

 
 

§ 3 
Sazba poplatku 

  
 

(1)  Sazba poplatku činí:  
a)    5 % u kulturních akcí uvedených v § 2 písm. a) bod 1, pokud se konají v prostorách  
        s kapacitou nad 3 000 osob; 
  
b)   20 % u kulturních akcí spojených s restauračním provozem a u akcí uvedených v § 2    
        písm. a) bod 2 a písm. c) a d),     
 
 c)    10 % u akcí uvedených v § 2 písm. b). 
 

(2) Podle sazby poplatku uvedené v odstavci 1 se poplatek vybere pouze v případě, že 
příloha  k této vyhlášce nestanoví pro vybrané druhy akcí pořádaných na území jednotlivých 
městských částí jinak. 
  
                                                                         
                                                                        § 4 
                                                  Vznik poplatkové povinnosti 

 
Poplatková povinnost vzniká vybráním vstupného na akci uvedenou v § 2, pokud 

se nejedná o akci osvobozenou podle § 7. 
 

 
§ 5 

Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti 
 

(1) Údaje uváděné poplatníkem v ohlášení2), tj.:  
  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný 
identifikátor3), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další 
adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny 
jednat v poplatkových věcech;  
  b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět 
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka;  
  c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, tj. druh akce, název pořadatele, 
datum a hodinu konání akce, místo konání, u akcí uvedených v § 2 písm. a) bod 1, pokud 

                                                 
1) § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., 
     o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
     předpisů.  
2)  § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 281/2009 Sb.  
3)  § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
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nejsou spojené s restauračním provozem, také kapacitu místa pořádání (tj. nejvyšší počet 
osob, jež pojme) a u akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné 
účely, též účel použití výtěžku; 
je poplatník povinen sdělit správci poplatku nejméně týden před konáním akce. 
 

(2) Do 15 dnů po konání akce je poplatník povinen sdělit správci poplatku celkovou 
částku vybraného vstupného na akci. 
 

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce 
v tuzemsku pro doručování4). 
 

(4) V případě pravidelně se opakujících akcí v průběhu nejdéle 6 měsíců je poplatník 
povinen ohlásit správci poplatku výše uvedené údaje nejméně týden před konáním první akce. 
 

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 
oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala5). 
     
 

 
§ 6 

Splatnost poplatku 
 

  
(1) Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě pravidelně 

se opakujících akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů po uplynutí kalendářního 
čtvrtletí.  
 

   (2) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný ve čtyřech stejných 
splátkách, a to vždy do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. příslušného kalendářního roku. 

  

§ 7 
Osvobození 

 
          (1) Od poplatku jsou osvobozeny: 
  
a) kulturní akce uvedené v § 2 písm. a) bod 1 s výjimkou akcí uvedených v § 3 písm. a) 
     a písm. b), 
  
b) taneční kursy, kursy společenského chování, akce pořádané v rámci těchto kursů     
    (prodloužené, závěrečné večírky, závěrečné plesy apod.) a maturitní plesy; 
 
c) akce, kde je hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy pořadatelem. 
 
                                                 
4) § 14a odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. 
5) § 14a odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. 
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          (2) Další osvobození pro vybrané druhy akcí pořádaných na území jednotlivých 
městských částí je uvedeno v příloze k této vyhlášce. 

 
 

§ 8 
Evidence 

  
Poplatník je povinen vést přehlednou evidenci o počtu prodaných vstupenek na akci, 

ceně vstupenky a výši vybraného vstupného a předkládat ji na požádání správci poplatku 
ke kontrole. Vstupenkou se rozumí i jiný doklad opravňující ke vstupu na akci.  

  

§ 9 
Řízení o poplatku 

 
             Řízení o  poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa konání akce66). 

 
 

§ 10 
Zrušovací ustanovení 

 
Obecně závazná vyhláška č. 25/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku 

ze vstupného, se zrušuje. 

  

§ 11 
Účinnost 

  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2011. 

   

 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., v. r. 
primátor hlavního města Prahy 

  

Ing. Karel Březina, v. r. 
I. náměstek primátora hlavního města Prahy 

                                                 
6) Položka č. 8 přílohy č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut   
     hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
     vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné 
     vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy.  
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                                                  Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy 
 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
§ 3 odst. 1 písm b) 
 
poplatek se nevybírá ze vstupného na plesy pořádané základními a vysokými školami.  
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 
 

§ 3 odst. 1 písm b) 
 
a) 10 % u prodejních výstav, 
b) poplatek se nevybírá ze vstupného na plesy pořádané vysokými školami. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 
 

1. § 3 odst. 1 písm. a) 
5 % u kulturních akcí uvedených v § 2 písm. a) bod 1, pokud se konají v prostorách 
s kapacitou nad 1 000 osob; 
 
2. § 3 odst. 1 písm. b) 
poplatek se nevybírá ze vstupného na: 

a) plesy a taneční zábavy pořádané školami na území Městské části Praha 4, 
b) plesy a taneční zábavy pořádané příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je 

Městská část Praha 4; 
c) plesy a taneční zábavy pořádané společnostmi založenými Městskou částí Praha 4, 
d) plesy a taneční zábavy pořádané právnickými osobami, které nejsou založeny 

nebo zřízeny za účelem podnikání. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 
 

1. § 3 odst. 1 písm. a) 
    poplatek ze vstupného se nevybírá; 
 
2. § 3 odst. 1 písm. b) 
   a) 10 % u kulturních akcí spojených s restauračním provozem a u akcí uvedených v § 2       
        písm. a) bod 2 s výjimkou erotické podívané,  
   b) 20 % u akcí uvedených v § 2 písm. c) a d) a u erotické podívané, 
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   c) poplatek ze vstupného na studentské plesy pořádané učilišti, středními a vysokými  
        školami, plesy základních škol a plesy pořádané neziskovými organizacemi se  nevybírá;  
 
3. § 3 odst. 1 písm. c) 
    poplatek ze vstupného se nevybírá. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 
 

poplatek se nevybírá ze vstupného na akce, na které Městská část Praha 6 nebo hlavní město 
Praha poskytuje finanční prostředky. 

 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7 
 

1. § 3 odst. 1 písm. a) 
   a) 1,5 % u kulturních akcí uvedených v § 2 písm. a) bod 1, pokud se konají v prostorách 
        se stavební kapacitou od 500 osob do 1 000 osob; 
   b)  2,5 % u kulturních akcí uvedených v § 2 písm. a) bod 1, pokud se konají v prostorách 
        se stavební kapacitou nad 1 000 osob;  
 
2. § 3 odst. 1 písm. b) 
    poplatek se nevybírá ze vstupného na: 

a) plesy a taneční zábavy pořádané školami, 
b) plesy a taneční zábavy pořádané organizacemi, které mají právní formu sdružení 

(svaz, spolek, společnost, klub aj.), které mají zároveň ve výpisu registru 
ekonomických subjektů institucionální sektor neziskové organizace sloužící 
domácnostem; 

c) plesy a taneční zábavy pořádané příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem 
je Městská část Praha 7 a hlavní město Praha; 

 
3. § 3 odst. 1 písm. c) 
poplatek lze po dohodě správce poplatku s poplatníkem stanovit roční paušální částkou. 
Paušální částka na období jednoho kalendářního roku činí: 

a) stavební kapacita prostor do 15 000 osob………………350 000 Kč, 
b) stavební kapacita prostor nad 15 000 osob……………..900 000 Kč. 

 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9 
 
1. Poplatek se nevybírá ze vstupného na akce, na které Městská část Praha 9 nebo hlavní 
město Praha poskytuje finanční prostředky; 
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2.  § 3 odst. 1 písm. a) 
2,5 % u kulturních akcí uvedených v § 2 písm. a) bod 1, pokud se konají v prostorách 
s kapacitou nad 3 000 osob; 
v případě, že poplatník nemá neuhrazené závazky vůči Městské části Praha 9 a v daném 
kalendářním roce u poplatníka  dosáhl zaplacený místní poplatek částky: 
- 1 500 000 Kč, činí nadále výše poplatku částku odpovídající 1,25 % z vybraného vstupného; 
- 2 000 000 Kč, činí nadále výše poplatku částku odpovídající 0,625 % z vybraného 
   vstupného; 
- 2 500 000 Kč, činí nadále výše poplatku částku odpovídající 0,3125 % z vybraného 
   vstupného; 
 
3. § 3 odst. 1 písm. b) 
2,5 % u kulturních akcí uvedených v § 2 písm. a) bod 1 spojených s restauračním provozem 
a u akcí uvedených v § 2  písm a) bod 2;  
 
4. § 3 odst. 1 písm. c) 
2,5 % u sportovních akcí uvedených v § 2 písm. b), pokud se konají v prostorách s kapacitou 
nad 3 000 osob; 
v případě, že poplatník nemá neuhrazené závazky vůči Městské části Praha 9 a v daném 
kalendářním roce u poplatníka dosáhl zaplacený místní poplatek částky: 
- 1 500 000 Kč, činí nadále výše poplatku částku odpovídající 1,25 % z vybraného vstupného; 
- 2 000 000 Kč, činí nadále výše poplatku částku odpovídající 0,625 % z vybraného 
   vstupného; 
- 2 500 000 Kč, činí nadále výše poplatku částku odpovídající 0,3125 % z vybraného 
vstupného. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 
 

§ 3 odst. 1 písm. b) 
poplatek se nevybírá ze vstupného na: 

a) plesy a taneční zábavy pořádané příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je 
Městská část Praha 10; 

b) plesy pořádané základními školami zřízenými Městskou částí Praha 10 na území 
městské části Praha 10. 

 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 
 
poplatek se nevybírá ze vstupného na akce pořádané organizacemi založenými 
nebo zřízenými Městskou částí Praha 11 a hlavním městem Prahou. 
 

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 

 
není stanovena zvláštní sazba. 
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 
 

1. Poplatek se nevybírá ze vstupného na akce pořádané neziskovými organizacemi. 
 
2. § 3 odst. 1 písm. b) 
poplatek se nevybírá ze vstupného na plesy a zábavy pořádané školami. 
 

 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 
 
§ 3 odst. 1 písm.b) 
2,5 % u kulturních akcí uvedených v § 2 písm. a), bod 1 spojených s restauračním provozem 
a u akcí uvedených v § 2 písm. a) bod 2 s výjimkou erotické podívané a podniků lidové 
zábavy. 
 

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 

 
není stanovena zvláštní sazba. 
 

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 

 
§ 3 odst. 1 písm. b) 
5 % u akcí pořádaných neziskovými organizacemi. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

 
není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 
 

1. § 3 odst. 1 písm. b) 
poplatek se nevybírá ze vstupného na: 

a) kulturní akce uvedené v § 2 písm. a) bod 1 spojené s restauračním provozem 
v zařízeních Městské části Praha 22, 

b) plesy a taneční zábavy pořádané školami, školskými zařízeními a neziskovými 
organizacemi; 

 
2. § 3 odst. 1 písm. c) 
poplatek ze vstupného se nevybírá. 
 

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - BENICE 

 
není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - BĚCHOVICE 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - BŘEZINĚVES 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ CHABRY 
 

poplatek se nevybírá ze vstupného na akce, na které Městská část Praha Dolní Chabry 
poskytuje finanční prostředky. 
 

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY 

 
není stanovena zvláštní sazba. 
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ POČERNICE 

 
není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DUBEČ 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE 

 
není stanovena zvláštní sazba. 
 

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KLÁNOVICE 

 
není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KOLODĚJE 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KOLOVRATY 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KRÁLOVICE 
 

§ 3 písm. odst. 1 b) 
10 % u kulturních akcí spojených s restauračním provozem a u akcí uvedených v § 2 písm. a) 
bod 2 a písm. c) a d). 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KŘESLICE 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIBUŠ 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIPENCE 

 
není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LOCHKOV 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LYSOLAJE 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - NEBUŠICE 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - NEDVĚZÍ 

 
není stanovena zvláštní sazba. 
 

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - PETROVICE 

 
1. § 3 odst. 1 písm. a) 
    2,5 %, 
2. § 3 odst. 1 písm. b) 
    10 %, 
3. § 3 odst. 1 písm. c) 
    5 %. 
 

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA 

 
není stanovena zvláštní sazba. 
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŘEPORYJE 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - SATALICE 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - SLIVENEC 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - SUCHDOL 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠTĚRBOHOLY 

 
 
§ 3 odst. 1 písm. b) 
10 % u kulturních akcí spojených s restauračním provozem a u akcí uvedených v § 2 písm. a) 
bod 2 a písm. c) a d). 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - TROJA 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - VELKÁ CHUCHLE 

 
není stanovena zvláštní sazba. 
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - VINOŘ 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ZBRASLAV 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ZLIČÍN 
 

není stanovena zvláštní sazba. 
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