
 

POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH, REKLAMNÍCH 
A PRODEJNÍCH AKCÍ 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE VSTUPNÉHO 

Číslo a uvozovací text Obsah položky 

2. Pojmenování (název) životní situace Pořádání kulturních, sportovních, reklamních a prodejních akcí 

3. Základní informace k životní situaci 
Ohlašovací povinnost 
Zábor veřejného prostranství 
Místní poplatek ze vstupného 

4. 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat 
žádost apod.) 

Právnická, fyzická osoba – pořadatel akce  

5. 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení 
životní situace 

Podmínky a postup jsou uvedeny v níže uvedených právních 
předpisech. 

Zákon č. 565/2019 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2021, 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších vyhlášek 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, 
o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních 
a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, k zajištění 
veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek 

6. 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení 
této životní situace 

Pořadatel oznámí konání kulturní a sportovní akce místně příslušnému 
úřadu městské části nejpozději 8 dnů před konáním akce. Oznamovací 
povinnost se nevztahuje na sportovní akce konané mimo veřejné 
prostranství a akce pořádané městskou částí či statutárním městem 
Brnem 

U sportovních, reklamních a prodejních akcí, které podléhají místnímu 
poplatku ze vstupného, je poplatník povinen oznámit konání akce 
nejpozději 8 dnů před konáním akce. Do 15 dnů po skončení akce, 
případně – nejedná-li se o jednorázovou akci – do 15 dnů po skončení 
měsíce, v němž akce probíhala, podá poplatník správci poplatku 
hlášení místního poplatku ze vstupného, v němž uvede všechny údaje 
potřebné k přezkoumání správnosti výpočtu poplatku. 

Ohlašovací povinnost se vztahuje i na akce osvobozené od místního 
poplatku ze vstupného. 

7. Na které instituci životní situaci řešit ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 92/11, 635 00 Brno 

8. 
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní 
situaci řešit 

Bc. Martina Suchánková, tel. 546 221 550, e-mail: financni@brno-
kninicky.cz 

10. 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou 
k dispozici 

Formuláře: 

 „Hlášení místního poplatku ze vstupného“ 
 „Oznámení o pořádání kulturní, sportovní, reklamní a prodejní 

akce“ 

K vyplnění v kanceláři, nebo ke stažení na www.kninicky.eu 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA, BRNO – KNÍNIČKY, NOVÁ 11, 635 00 BRNO 
 



11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Výše místního poplatku ze vstupného: 

 prodejní a reklamní akce 

 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného snížené 
o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného 
obsažena 

 prodejní a reklamní akce pořádané místními spolky nebo 
určené pro děti, důchodce nebo členy spolků a politických 
stran 

 5 % z úhrnné částky vybraného vstupného snížené 
o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného 
obsažena 

Osvobození od místního poplatku ze vstupného: 

 akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně 
prospěšné účely 

 akce pořádané školami, dětskými a mládežnickými 
organizacemi, městem Brnem a jím zřízenými organizacemi 

Variabilní symbol přidělí správce poplatku. Vypočtený poplatek je 
splatný do 8 dnů ode dne podání hlášení. 

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Bezodkladně. 

15. Elektronická služba, kterou lze využít 
Žádost s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na el. adresu 
podatelna.kninicky@brno.cz nebo prostřednictvím datové schránky: 
uwcbyi5 

16. 
Podle kterého právního předpisu se 
postupuje 

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů 

Obecně závazná vyhláška města Brna č. 20/2021, o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších vyhlášek 

Obecně závazná vyhláška města Brna č. 20/2009, o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku, ve 
znění pozdějších vyhlášek. 

17. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

19. 
Jaké sankce mohou být uplatněny v  

případě nedodržení povinností 

Porušením povinností uvedených se osoba dopustí přestupku proti 
veřejnému pořádku nebo správního deliktu podle zvláštních právních 
předpisů 

22. 
Informace o popisovaném postupu 
(o řešení životní situace) je možné získat 
také z jiných zdrojů nebo v jiné formě 

Email: suchankova@brno-kninicky.cz 

24. Za správnost popisu odpovídá Finanční a majetkový úsek ÚMČ Brno-Kníničky 

25. Kontaktní osoba Bc. Martina Suchánková 

26. Popis je zpracován podle právního stavu 1. 6. 2022 

27. Popis byl naposledy aktualizován 1. 6. 2022 

 


