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Zásady č. 6 /2016 pro stanovení vstupného na akce pořádané městským obvodem Poruba  
 
I.  Základní ustanovení 
II.  Výše vstupného 
III. Způsob úhrady 
IV. Závěrečná ustanovení 
 
 
I.  Základní ustanovení 
 

1. V souladu s těmito zásadami je odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti  
a odbor rozvoje obvodu Úřadu městského obvodu Poruba oprávněn stanovit vstupné na 
akce organizované pro mateřské a základní školy, pro studenty, pro seniory  
a pro veřejnost. Jde o tyto typy akcí: 

 
1.1  Akce odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti:. 

a) divadelní představení 
b) výchovně-vzdělávací akce (např. přednáška) 
c) kulturní, sportovní či společenské akce 
d) příměstské tábory 

 
1.2  Akce odboru rozvoje obvodu: 

a) divadelní představení 
b) výchovně-vzdělávací akce (např. přednáška) 
c) kulturní, sportovní či společenské akce 
d) koncerty 
e) taneční, pohybové a vzdělávací kurzy 
f) ostatní volnočasové aktivity (např. tvůrčí aktivity) 

 
Uvedené akce mohou být pořádány na území městského obvodu Poruba i mimo něj.  

 
2. Vstupným se pro účely těchto zásad rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce, 

u mateřských a základních škol osoba vykonávající dohled nad dětmi, u dítěte  
jeho zákonný zástupce, zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. 

 

3. Uvedené akce jsou pořádány s cílem podpořit rozvoj dětí a rozšířit nabídku akcí  
pro studenty, pro seniory a pro širokou veřejnost. Jejich účelem není dosažení zisku,  
a proto výše vstupného je stanovena tak, aby pouze částečně pokryla náklady spojené 
s pořádáním těchto akcí.     

 
II.  Výše vstupného 
 

II. I  Akce odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti 
 

1. Výše vstupného pro mateřské a základní školy: 
a)   divadelní představení          až do      30,00 Kč/osoba 
b)   výchovně-vzdělávací akce (např. přednáška)      až do      30,00 Kč/osoba 
c)   kulturní, sportovní či společenská akce       až do      30,00 Kč/osoba 

 
2. Výše vstupného pro veřejnost: 

a)   divadelní představení          až do      30,00 Kč/osoba 
b)   výchovně-vzdělávací akce (např. přednáška)      až do      50,00 Kč/osoba 
c)   kulturní, sportovní či společenská akce       až do      50,00 Kč/osoba 
d)   příměstské tábory          až do 1.500,00 Kč/osoba 

 



Výše vstupného je uvedena včetně DPH. 
Výše vstupného se nevztahuje u mateřských a základních škol na osoby vykonávající 
dohled nad dětmi. 
 
II. II  Akce odboru rozvoje obvodu 

 
     Výše vstupného pro veřejnost: 

a) divadelní představení          až do 350,00 Kč/osoba 
b) výchovně-vzdělávací akce (např. přednáška)      až do 150,00 Kč/osoba 
c) kulturní, sportovní či společenské akce       až do 150,00 Kč/osoba 
d) koncerty           až do 350,00 Kč/osoba 
e) taneční, pohybové a vzdělávací kurzy – 1 lekce      až do 160,00 Kč/osoba 
f) ostatní volnočasové aktivity (např. tvůrčí aktivity)      až do 150,00 Kč/osoba 
 

Výše vstupného je uvedena včetně DPH. 
Výši vstupného lze snížit pro vybrané kategorie účastníků akce (např. nezletilé, 
studenty, seniory, držitele průkazu OZP s označením ZTP a ZTP/P) až do výše 70 % 
ze vstupného stanoveného pro konkrétní akci. 

 
III. Způsob úhrady 
 
1.  Vstupné hradí účastník akce či osoba vykonávající dohled nad účastníky akce  

nebo zákonný zástupce dítěte nejpozději v den konání akce zaměstnanci odboru 
školství, prevence kriminality a bezpečnosti nebo zaměstnanci odboru rozvoje obvodu 
Úřadu městského obvodu Poruba na základě vystavení příjmového pokladního 
dokladu, pokladní stvrzenky nebo vstupenky na akci. 

 
2.  Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti nebude od účastníků akce vstupné 

vybírat v případě, že městský obvod Poruba na pořádanou akci obdrží veřejnou 
podporu, pokud bude financována z dotačního/grantového programu nebo s jejím 
uspořádáním nebude mít spojeny žádné výdaje ze svého rozpočtu. 

 
IV. Závěrečná ustanovení  
 
1. Zásady pro stanovení vstupného na akce pořádané odborem školství, prevence 

kriminality a bezpečnosti a odborem rozvoje obvodu Úřadu městského obvodu Poruba 
byly schváleny usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 1097/RMOb1418/35  
ze dne 03. 03. 2016 a nabývají účinnosti dne 14. 03. 2016.  
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