
oBEc záměl

obecně závazná Vyhláška č. 6 / 2010'

o místním poplatku za provozovaný Výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

zastupite]stvo obce Zámě| se na svérn zasedání dne 10. 12' 2o1o usnesenim č' 3
usneslo Vydat na základě s 14 odst' 2 zákona č' 565/1990 sb', o místnÍch poplatcích, Ve

znění pozdějších předpisů' a Vsouladu s s 10 písm' d) a s 84 odst' 2 písm' h) zákona č'

128l2ooo sb. oobcích (obecní zrízeni), ýe znění pozdějších předpisů' tuto obecně

záVaznou Vyhlášku:

čl. í
Úvodni ustanoveni

obec Záměl touto obecně záVaznou Vyhláškou zavádí místní poplatek za
provozovaný Výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené

l\i]inisterstvem financí podle jiného práVního předpisu1 (dále jen ,'poplatek")'

ŘíZeni o poplatcích VykonáVá obecní úřad (dále jen 
',spráVce 

poplatku")''?

ct.2
Předmět poplatku, poplatník

Poplatku za provozovaný Výherní hrací přístroj nebo jiné technické her'|'í zařízení
povolené l\4inisterstvem financí podléhá každý

a) povolený hrací přístroj nebo

b)jIné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí'3

Poplatníkem je provozovatel Výherního hracího přístroje (dále jen ,,VHP") nebo
jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen ,jiné
ÍHz")'4

(2)

(1)

(1)

(2\

ct. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(']) Popiatek za VH P se platí odedne' kdy bylVHP uveden do provozu' Za jinéTHZse
poplatek platí ode dne nabytí práVní moci lozhodnutí' kter,ýnr bylo jiné THZ
povoleno.

' zaxon ČNn č' 2o2l199o sb'' o loterlích a j]ných podobných hÍách' Ve zněni pozdějšich předpisů (dále jen

,'zálon o loteÍiich')

' 5 t+ oost' : zalona č' 565/1990 Sb , o mlstních poplatcích' Ve znění pozdějších předpisů (dáLe jen 
"zákon

o místních pop atcích")
3 s 1oa odst' 1 zákona o místních poplatcích
a 
s 1oa odst' 2 zákona o mistních poplatcich



(2) Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem ukončení provozu VHP' Poplatková
povinnost za jiné THz zaniká dnem uplynutí lhůty' na kterou bylo povolení Vydáno,

nebo dnem' kdy nabylo práVní moci rozhodnuií' kteným bylo povolení zrušeno.

čl. 4
ohlašovací povinnost

Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedeníVHP do provozu, a to

Ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit

ukončení provozu VHP' Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu

a protokolem o ukončení provozu'5

Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto

zaiizeni' aIo Ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí pláVní moci rozhodnutí Vydaného

Ministerstvem financí' Ve siejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto

poVolení'

Poplatník je povinen sdělit spráVci poplatku název nebo obchodní firmu práVnické

osoby' sídlo' IČ' čísla účtů u peněžních ústavů, na nichŽ jsou soustředěny peněžní

prostředky z její podnikatelské činnosti' identifikační znaky Výherního hracího

přístroje' popř' jiného THZ, jeho umístění' jakoŽ i každou dalšískuteónost majícívliV
na poplatkovou povinnost' Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doruóování

a osoby' které jsou jeho jménem oprávněny jednat V poplatkových Věcech'

Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených V ohlášeni' je poplatník povinen

tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne' kdy nastala.o

(1)

(2)

(3)

(4)

ct.5
Sazba PoPlatku

('l) Sazba poplatku činí 5 000 Kč na 3 měsíce za kaŽdý VHP nebo jiné THZ'

(2) V případě' Že VHP je provozován po dobu klatší neŽ 3 měsíce' platí se poplatek

V poměrné Výši podle počtu dnŮ provozovániVHP'

(3) Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší neŽ 3 měsíce, platí se poplatek V poměrné

Výši pod|e počtu dnů' na který bylo zařízeni povoleno'

čl' 6
Splatnost poplatku

(varianta 1)

Poplatek je splatný ětvrtletně, a to VŽdy nejpozději do 30 dne posledního měsice
přísluŠného kalendářního čtvrtletí' Poplatek je možné zaplatit také jednorázově za celou

předpokládanou dobu provozu VHP nebo za celou dobu' na kterou bylo Vydáno rozhodnuií

l\,4inisterstva financí o povolení provozu jiného THZ'

5 
s 5 \,ryhláŠky min steÍstva financl c 22311993 sb.' o hracich přístrcjích' Ve znění poŽdjěšich předpisů

o 
S 14a odst. 3 zal,ona o mrslnich poplalcich



čl.7
Úleva na poplatku

Poplatek se neplatí za období, po které neníjiné THZ povolené l\4inisterstvem financÍ

uvedeno do provozu' jestliže poplatník tuto skutečnost spráVci poplatku doloží7'

Čl.8
Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve spráVné Výši mŮže podléhat zvýšenÍ poplatku

podle s 11 zákona č' 565/'199o sb., o místních poplatcích' ve znění pozdějšÍch předpisů'3

(1)

čl. 9
Přechodná ustanovení

Na práVni vztahy Vzniklé přede dnem nab}'tí účinnosti této vyhlášky se Vztahují

ustanovení dosavadní obecně záVazné Vyhlášky'

Poplatník, kterému bylo lvlinisterstvem Íinanci Vydáno povolení k provozování jiného

THZ přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky' je povinen tuto skutečnost ohlásit

spráVci poplatku Ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této Vyhlášky'

č|. ío
zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná Vyhláška č. 3 / 2oo5 o mÍsiním pop|atku za provozovaný

Výherni hrací přístroj, ze dne 7'2'2005.

čl. {í
Účinnost

(2\

7Q92odst'3vespo]enrs593zákonaČ'280/2oo9sb',daňovýřád(do3l'12'2010dles31 odst'4a9zákona
c 
-.lszl'gsz 

so 
' 
o sprave danla poplatku ve zné'llpo7oejšich oÍeopsů)

d 
tl i rl"nuo*-ri poitatky zaptacáný poplatnikem vcas nebo ve správne vyŠL vymen mu obecn i 

'Úřad 
poplatek

"riiálni. "v*e'-']Ál 
tzl 

'i.len;oou-ri 
popia rrv oaveaeny plátcem poplaiku včas nebo Ve sp.áVné Výši' Vyměří mu

oÚecni uiaj poplatet' ptalebnlm vyměíeín k přimé ÚhÍadě' (3) VČas nezaplacené nebo neodvedené poplalky

n"Ěo taiioántb poprutti' můŽe oLecní úřadivysll aŽ na tío]nasobek' lolo zvýŠen ]e piis]usenslvím poplatku'

(4) Penále' úroky a pokuty' upravené daňovým řádem' s vyjimlou poíadkovych pohul' se neuplaiňujÍ'


