
V souladu s ustanovením Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a § 18 odst. 2 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou osobní údaje v tomto formuláři shromažďovány a 

dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na ÚMČ Praha-Suchdol vztahují 

a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci. Více informací najdete na 

webu ÚMČ Praha-Suchdol v části Povinné informace, nebo v písemné podobě v kanceláři úřadu. 

 

O D B O R   E K O N O M I C K Ý  
ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol IČ: 00231231 

Správce místního poplatku: Jaroslav Štůla; e-mail: j.stula@praha-suchdol.cz, tel. 222 361 416, 

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:  19 – 2000699359/0800 

  

PŘIZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE VSTUPNÉHO 
podle § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a § 5 odst. 2 a § 

6 vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného (dále jen OPV 10/2011). 

1. část – údaje o pořadateli akce – vyplní poplatník 

Jméno (-a) a příjmení, název, nebo 

obchodní jméno právnické osoby 
 

Adresa trvalého pobytu, nebo adresa 

sídla nebo místa podnikání  
 

IČ / rodné číslo *)  

Kontaktní údaje na pořadatele akce 
Tel:                            E-mail: 

Bankovní spojení (banka, č. účtu)  

*) nehodící se škrtněte 

 

2. část – údaje o akci a místním poplatku ze vstupného VS: 1344928xxx  – vyplní poplatník 

Místo konaní akce / adresa konání 

akce 
 

Druh akce dle OPV 10/2011 kulturní / prodejní / sportovní/ reklamní *) 

Datum a čas konání akce  

Kapacita místa pořádané akce (max. poč. osob) 

Cena vstupného Kč 

Počet prodaných vstupenek  

Celkem vybráno na vstupném Kč 

Částka vybraného vstupného pro výpočet poplatku **) Kč 

Sazba poplatku dle 

OPV 10/2011 
% Poukázáno MČ ***) Kč 

*) nehodící se škrtněte 

**) bez DPH je-li v částce obsaženo 
***) zaokrouhleno na celé Kč nahoru 

Přílohy: ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

V Praze dne: 

……………………………………… 

 Razítko a podpis 


