Zastupitelstvo města Břeclavi
19. zasedání konané dne 5. 6. 2013
Materiál k bodu č. 6.28 programu:

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 2/2013,
kterou se ruší OZV města Břeclavi č. 8/2008,
o místním poplatku ze vstupného
(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)
Projednáno:
Rada města Břeclavi projednala materiál na své 62. schůzi dne 29. 4. 2013 a usnesením
č. R62/13/18 doporučila Zastupitelstvu města Břeclavi přijmout následující usnesení:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Břeclavi v souladu s ustanovením § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku města Břeclavi č. 2/2013, kterou se ruší Obecně
závazná vyhláška města Břeclavi č. 8/2008 o místním poplatku ze vstupného, uvedenou
v příloze č. 7 zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu).
Zpracoval:

Právní garance:

Mgr. Zdeňka Baková
vedoucí odboru školství,
kultury, mládeže a sportu

JUDr. Hana Dědová
odbor kanceláře tajemníka

Dotčené odbory:

Další dotčené odbory:

Předkládá:
Rada města Břeclavi
RNDr. Miloš Petrů
místostarosta města

Osoba odpovědná
za zpracovaný materiál:

Stanovisko zastupitelstva města k návrhu usnesení:
schváleno - schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo
razítko a podpis tajemníka MěÚ

Důvodová zpráva
Zastupitelstvo města se na svém zasedání č. 15 dne 19. 11. 2008 usneslo vydat podle usnesení
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 8/2008 o místním
poplatku ze vstupného.
Město touto obecně závaznou vyhláškou zavedlo místní poplatky ze vstupného. Řízení o
tomto místním poplatku vykonává město Břeclav, odbor školství, kultury, mládeže a sportu.
Na toto řízení se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
stanoveno jinak.
Poplatek ze vstupného se podle této obecně závazné vyhlášky vybírá ze vstupného na prodejní
nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může
zúčastnit.
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Sazba poplatku činí 10% z celkového vybraného vstupného sníženého o daň z přidané
hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) neziskové organizace, které akci pořádají.
Vzhledem k tomu, že se ve městě organizují prodejní akce typu: veletrhy, burzy sběratelského
charakteru, farmářské trhy, výprodejové akce a reklamní akce, na kterých se vstupné
nevybírá, jeví se tato obecně závazná vyhláška jako neaplikovatelná. Z tohoto důvodu se
navrhuje její zrušení.
Rozpočtové krytí navrhovaného záměru:
1. Předpokládaná výše závazku: běžný rok 2013
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Stanovisko odboru školství, kultury, mládeže a sportu:
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu je přiloženo:
Příloha č. 1: Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 2/2013, kterou se ruší Obecně
závazná vyhláška města Břeclavi č. 8/2008 o místním poplatku ze vstupného

