METODICKÉ POKYNY PRO POŘADATELE AKCÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Abychom Vám při přípravě akce ušetřili čas, připravili jsme pro Vás všechny potřebné
informace „do jednoho šuplíku“. Dozvíte se, jak postupovat při pořádání akcí (ohlášení akce,
zábor veřejného prostranství, poplatek ze vstupného apod.), ale i o příležitostech získání
finančních příspěvků města na pořádání akcí a o možnostech propagace.
Pořadatel akce je povinen v dostatečném předstihu oznámit pořádání a druh akce vč. užívání
veřejného prostranství Oddělení kanceláře starosty Městského úřadu Český Krumlov.
Užívání veřejného prostranství - poplatek
Pořadatel kulturní, sportovní nebo reklamní akce, který užívá veřejné prostranství, nebo ten,
kdo užívá veřejné prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl (dále jen
„pořadatel akce“) je povinen toto užívání ohlásit Odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Český Krumlov a to alespoň 5 dnů předem, nejpozději však v den vzniku
poplatkové povinnosti. Tato povinnost vyplývá z obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o
místních poplatcích v Českém Krumlově.
Sazby poplatku
Sazby poplatku při užívání veřejného prostranství při reklamních akcích, tvorbě
filmových a televizních děl, jiných kulturních nebo sportovních akcích či umístění
zařízení pro poskytování služeb: 10 Kč/m2/den. Poplatku nepodléhají akce, jejichž
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
Vstupné - poplatek
Pořadatel akce (filmová a divadelní představení, koncerty, prodejní nebo reklamní akce,
plesy, taneční zábavy, diskotéky) je povinen nejpozději 7 dnů před konáním akce ohlásit
Odboru financí Městského úřadu Český Krumlov pořádání této akce a její druh. Tato
povinnost vyplývá z obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místních poplatcích v Českém
Krumlově. Poplatek se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely.
Sazby poplatku
Sazby poplatku činí:
a) 5 % z vybraného vstupného u plesů a tanečních zábav s živou hudbou,
b) 10 % z vybraného vstupného u divadelních a filmových představení a koncertů,
c) 20 % z vybraného vstupného u diskoték, prodejních a reklamních akcí.

Možnosti finančních příspěvků města na pořádání akcí
Město Český Krumlov vyhlašuje každý rok grantové programy na podporu kultury.
Mimo to může město poskytnout záštity představitelů (starosty, místostarostky a dalších) nad
zvláště důležitými a mimořádně prospěšnými společenskými, kulturními, sportovními,
vzdělávacími a dalšími všeobecně prospěšnými akcemi, které jsou konány na území města
Český Krumlov.

Možnosti propagace akce
Město Český Krumlov
Prezentace v Kulturním kalendáři města KUK
Prezentace v Novinách města Český Krumlov
Úsek cestovního ruchu (Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.)
Nabídka služeb pro pořadatele akcí
Služby Infocentra Český Krumlov
Služby Oficiálního informačního systému
Služby Destinačního managementu

Zpracoval: Úsek cestovního ruchu, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. ve
spolupráci s Oddělením kanceláře starosty Městského úřadu Český Krumlov

