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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

 
OHLAŠOVACÍ POVINNOST POPLATNÍKA K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE

VSTUPNÉHO
stanovená § 14a zákona č.  565/1990 Sb.,  o místních poplatcích,  ve znění pozdějších předpisů a § 5
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 *)

Číslo OP (pouze fyz. os. bez IČ)

Kontaktní údaje na pořadatele akce
Tel:                            E-mail:

Čísla účtů všech poskytovatelů 
platebních služeb
*) nehodící se škrtněte

2. část – údaje akci a odpovědných osobách – 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 pořádání akce (max. poč. osob)

Odpovědná osoba oprávněná jednat 
za ohlašovatele v poplatkových věcech

Kontaktní údaje na odp. osobu
Tel:                            E-mail:

Adresa pro doručování (je-li odlišná 
od shora uvedené) / Zmocněnec v 
tuzemsku pro doručování **) 

Cena vstupného Kč

*) nehodící se škrtněte
**) je-li odlišná od trv. pobytu / nemá-li plátce sídlo na území EU, smluv. Státu dohody o Evrop. hospodář. Prostoru
nebo Švýcar. konfederace

V Praze dne:
………………………………………

Razítko a podpis

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.
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Informace správce místního poplatku

U místního poplatku ze vstupného se se ohlašovací povinnost vztahuje na pořadatele akce ve vazbě na
výběr vstupného a jeho povinnost odvádět poplatek ze vstupného obci.

Ohlašovací  povinnost  je  poplatník  povinen  splnit  i  u  akcí,  jejichž  celý  výtěžek  je  věnován  na
charitativní a veřejně prospěšné účely. 

Termíny:
- Ohlašovací povinnost je třeba splnit nejméně týden před pořádáním akce.
- Do 15 dnů po konání akce je třeba sdělit celou částku vybraného vstupného na akci – vyplnit

přiznání k místnímu poplatku.
- Do 15 dnů bez vyměření zaplatit poplatek, v případě opakujících se akcí do 15 dnů po uplynutí

kalendářního čtvrtletí.
- Dojde-li  ke  změnám  skutečností  uvedených  v ohlášení,  je  poplatník  povinen  tyto  změny

oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Místní  poplatek  je  možné  hradit  v pokladně  ÚMČ  Praha-Suchdol,  poštovní  poukázkou  nebo
bezhotovostním převodem na účet MČ Praha-Suchdol, vedený u České spořitelny, a.s.

Číslo účtu:    19-2000699359/0800

uvádět vždy s variabilním symbolem:  1344928xxx

(Správce  místního  poplatku  oznámí  číslo  variabilního  symbolu  poplatníkovi  po  obdržení  vyplněného
formuláře „Ohlašovací povinnosti“)

3. Část – vyplní správce poplatku

Správcem poplatku přidělený VS platby **) 1 3 4 4 9 2 8   
**) Variabilní symbol je vždy poplatníkovi přidělen správcem poplatku při ohlášení první akce a zůstává 
stejný i pro všechny následující akce. V případě osobního podání je variabilní symbol poplatníkovi přidělen 
ihned, v ostatních případech je pořadatel vyrozuměn o přiděleném variabilním symbolu elektronickou cestou 
(e-mail, datová schránka) nebo písemně.

V Praze dne:
………………………………………
Razítko a podpis správce poplatku

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.
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