
 Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem  
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Ohlášení k místnímu poplatku ze vstupného 
(dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, o místních poplatcích) 

 
Základní  údaje poplatníka 

Pořadatel:  
(fyzická/ právnická osoba) 

IČ :  

 
Trvalý pobyt/sídlo :  
 

Bankovní spojení:  

Kontakt (jméno, telefon, e-mail) : 
 

 
Údaje o veřejné produkci 

Název akce:  

Druh akce:                      x  kulturní              sportovní              prodejní              reklamní      

Datum konání akce :  
(uveďte čas zahájení a ukončení akce) 

Místo konání akce:  

Kapacita místa pořádaní akce:  
(tj.nejvyšší počet osob jež pojme) 

 
Pořadatelská služba 
Počet členů :  

Kontakt :  

 
V Bystřici nad Pernštejnem dne : .................................          
   

                         ............................................................... 
                                                                                                                         ( podpis osoby  oprávněné jednat za společnost) 
                                                                                                                                                         /razítko/ 

 
Vyplňuje Město Bystřice nad Pernštejnem:  

Počet orazítkovaných vstupenek : Cena za 1 vstupenku : 

  
  
  

 
 



Vyúčtování celé akce 
 

 
 
Pořadatel akce, 
sídlo, IČ: 
 
název akce: 
 
Datum konání:    

 
Výpočet  místního poplatku ze vstupného : 
Sazba poplatku dle vyhlášky č. 4/2015 
o místních poplatcích 

                                            ….…% 

Vstupné na l osobu 
 

 

    

Počet platících účastníků 
 
 

    

Celková částka vybraného vstupného v Kč 
 
 

 

DPH, je-li v ceně vstupného obsažena 
 
 

 

Částka vybraného vstupného pro výpočet poplatku 
  ( bez DPH je-li v ceně  obsaženo) 
 

 

Celková částka poplatku ze vstupného v Kč 
(zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru) 

 

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne : .......................................              
                        
 
 

.................................................. 
                                                                   (podpis  osoby oprávněné jednat za společnost/razítko)                                                                                                                    
 
 

 
Město Bystřice nad Pernštejnem/Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem je/jsou správcem i zpracovatelem osobních údajů v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů nebo také „GDPR“) a dále v souladu s tzv. adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který 
upřesňuje/rozvádí již zavedená ustanovení „GDPR“ týkající se ochrany a zpracování osobních údajů. 

 
 
Poučení: 

- poplatník je povinen ohlásit akci nejpozději 5 dnů před jejím konáním 
- do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit celkovou výši vybraného vstupného (bez 

DPH) a neprodané vstupenky předložit správci poplatku ke kontrole 
- sazby poplatku z vybraného vstupného činí u kulturních a sportovních akcí 10%, u prodejních a 

reklamních akcí 20% 
- poplatek je splatný do 10 dnů od skončení akce, nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve 

správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem 
- včas nezaplacené /neodvedené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek (toto zvýšení je 

příslušenstvím poplatku) 
 


