
Místní poplatek ze vstupného (dále jen MP-vstupné)
Základní informace k životní situaci
Dle Obecně závazné vyhlášky, kterou vydává Hl. m. Praha o místním poplatku ze vstupného, je 
poplatník pořadatel akce povinen provést přihlášení k MP-vstupné. Poplatek platí pořadatel akce, 
kterým je fyzická nebo právnická osoba, která pořádá akci, na které vybírá vstupné.
MP-vstupné podléhá režimu výběru daní. Viz také informace na portálu magistrátu hl. m. Praha 
Kdo je oprávněn v této věci jednat?
Ve věci MP-vstupné jedná pořadatel akce, fyzická nebo právnická osoba (popř., jeho zástupce na 
základě plné moci).

Kde, s kým a kdy mohu tuto životní situaci řešit?
MP-vstupné pro katastrální území Praha-Suchdol vyřizuje úřad Městské část Praha-Suchdol. Správu 
poplatku na úřadu zajišťuje Ekonomický odbor, kde lze vše vyřídit osobní návštěvou v úředních 
hodinách.

Jaké jsou podmínky a postup řešení?
Postup se řídí Obecně závaznou vyhláško Hl. m. Praha o místním poplatku ze vstupného 

Důležité:
- Poplatková povinnost vzniká vybráním vstupného na akci uvedenou v § 2, pokud se nejedná o akci

osvobozenou podle § 7.
- Pořadatel akce (poplatník) je povinen u správce poplatku splnit ohlašovací povinnost nejméně 

týden před konáním každé akce – vyplnit ohlášení.
- Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci 

poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
- Pořadatel akce provede registraci k poplatku přímo v sídle místně příslušného správce poplatku, 

nebo elektronickým podáním formuláře, obsahujícího povinné údaje dle platné vyhlášky. 
Elektronické podání musí být učiněno přes datovou schránku, nebo doplněno ověřitelným 
elektronickým podpisem. 

- Při musí pořadatel akce předložit:
o V případě právnické osoby plnou moc
o Při osobní registraci u správce poplatku na Úřadu MČ Praha-Suchdol je třeba předložit navíc 

občanský průkaz, nebo cestovní doklad (cizinec).
- Správce poplatku při registraci poplatníka přidělí poplatníkovi unikátní variabilní symbol pro 

platby MP-vstupné.
- 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.

Kde získám formuláře?
Vytištěné formuláře k vyplnění lze vyzvednout na úřadu MČ Praha-Suchdol v ekonomickém odboru.
Formulář ke stažení ve formátu PDF (s možností vytisknout a ručně vyplnit):
- Ohlášení k     místnímu poplatku ze vstupného PDF   (proklik na URL dokumentu na webu MČ – 

spustit stahování)
- Přiznání k     místnímu poplatku ze vstupného PDF   (proklik na URL dokumentu na webu MČ – spustit

stahování)
Formulář ke stažení ve formátu DOC (možnost vyplnit na počítači):
- Ohlášení k     místnímu poplatku ze vstupného DOC   (proklik na URL dokumentu na webu MČ – 

spustit stahování)
- Přiznání k     místnímu poplatku ze vstupného DOC   (proklik na URL dokumentu na webu MČ – spustit

stahování)



Jaká je výše poplatků a jaké jsou termíny pro zaplacení?
Výše MP-vstupné je určena Obecně závaznou vyhláškou Hl. m. Praha o místním poplatku ze vstupného
Nejpozději do 15 dnů po konání akce je třeba sdělit celou částku vybraného vstupného na akci – podat 
přiznání. 

Aktuální výše MP-vstupné:
Sazba je stanovena procentem z celkové výše vybraného vstupného sníženého o DPH podle typu akce 
dle obecně závazné vyhlášky Hl. m. Praha o místním poplatku ze vstupného (v popisu jen OZV):

Typ akce Popis akce Sazba
kulturní akce §2 
písm. a) bod 1 
OZV

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  
- v případě, že se akce koná v prostorách s kapacitou nad 3000 osob 5 %
- v případě, že je akce spojena s restauračním provozem 20 %

kulturní akce §2 
písm. a) bod 2 
OZV

módní přehlídky, diskotéky, taneční party, vystoupení DJ, taneční 
zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané a podniky lidové
zábavy (např. lunaparky, cirkusy a poutě)      20 %

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 10 %

prodejní akce burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy (mimo děl výtvarných a 
fotografických) 20 %

reklamní akce akce pokládají 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. 20 %

Od poplatku jsou osvobozeny:
- kulturní akce uvedené v § 2 písm. a) bodě 1 s výjimkou akcí uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a b),
- taneční kursy, kursy společenského chování, akce pořádané v rámci těchto kursů (prodloužené, 

závěrečné večírky, závěrečné plesy apod.) a maturitní plesy;
- akce, kde je hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy pořadatelem. 

Pro MČ Praha-Suchdol platí ustanovení dle přílohy  OZV že:
- poplatek se nevybírá ze vstupného na akce, které pořádají příspěvkové organizace zřízené 

městskou částí Praha – Suchdol,
- poplatek se nevybírá ze vstupného na akce, na které městská část Praha – Suchdol nebo hlavní 

město Praha poskytuje finanční prostředky.

Důležité:
Je třeba si uvědomit, že výše poplatku je stanovena bez vyměření a je určena výpočtem, který musí 
provést sám poplatník na základě:
- vlastní průkazné evidence o počtu prodaných vstupenek (že vstupenkou se rozumí i jiný doklad 

opravňující ke vstupu na akci),
- aktuální výše sazby podle typu akce.

Ke změny výše procentní sazby může dojít při změnách obecně závazné vyhlášky Hl. m. Praha a 
v tomto případě boudou poplatníci vyrozuměni o změně následujícími způsoby:



-  zveřejněním změn přes úřední desku v elektronické i tištěné podobě formou Veřejné vyhlášky, 
-  zveřejněním informace na webu MČ Praha-Suchdol,
-  zveřejněním změn obecně závazné vyhlášky na webu magistrátu hl. m. Praha.

Termín splatnosti MP-vstupné:
Poplatek je splatný do 15 dnů bez vyměření, v případě opakujících se akcí do 15 dnů po uplynutí 
kalendářního čtvrtletí, na účet místně příslušného správce pod přiděleným variabilním symbolem.

Možnosti úhrady MP-vstupné:  
- bezhotovostním převodem na účet MČ Praha-Suchdol č. 19-2000699359 /0800 (Česká spořitelna)

s uvedením přiděleného variabilního symbolu,
- v hotovosti na ekonomickém odboru MČ Praha-Suchdol (budova radnice, 2. patro) v úředních 

dnech,
- poštovní poukázkou u České pošty, kdy si poplatník složenku vyplní sám, a na složence uvede 

potřebné údaje pro identifikaci platby (částku, přidělený variabilní symbol, číslo účtu 
19-2000699359/0800).

Jaké mám možnost řešit podání elektronicky?
- Podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky (v tomto případě 

nemusí být podání podepsáno uznávaným elektronickým podpisem).
- Podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MČ Praha-Suchdol 

e  -  podatelna@praha-suchdol.cz   , které je podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
- Podání učiněné datovou zprávou, zaslanou e-mailem na e-podatelnu MČ Praha Suchdol 

e  -  podatelna@praha-suchdol.cz   , které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem. 
V tomto případě je třeba podání potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním 
podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem, nebo potvrdit prostřednictvím 
datové schránky a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu.

Jaké legislativní předpisy upravují MP-vstupné?
- Obecně závazná vyhláška č.. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného   , ve znění

pozdějších předpisů.
- Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Existují nějaké související předpisy týkající poplatků ze vstupného?
Ne

Hrozí mi nějaké sankce a pokuty?
Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu podle zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád nebo zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to i 
opakovaně. Pořádková pokuta tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité 
povahy, může být udělena až do výše 500 000 Kč.
Není-li poplatek zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, může být navýšen 
správcem poplatku až na trojnásobek (par. 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích).

Jaké je platnost výše uvedených informací?
Výše uvedené informace odpovídají stavu legislativy k datu 30.6.2019
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