Město Městec Králové
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu
Zastupitelstvo města Městec Králové se na svém jednání dne 22. 3. 2011, č. usn. 21/1/2011, usneslo vydat
na základě ustanovení § 1 odst. 1 písm. g), § 10a a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Městec Králové (dále jen „město“) na základě této vyhlášky zavádí a vybírá poplatek za
provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „VHP“) nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1) (dále jen „jiné THZ“).
(2) Poplatku uvedenému v odstavci 1 (dále jen „poplatek“) podléhá každý VHP a každé jiné THZ,
provozované na území města.
Článek 2
Předmět poplatku, poplatník
(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem
financí podléhá každý
a) povolený výherní hrací přístroj (VHP) nebo
b) jiné technické výherní zařízení povolené Ministerstvem financí (jiné THZ)
(2) Poplatníkem je provozovatel VHP nebo jiného THZ
Článek 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, správce poplatku
Výkon správy poplatku provádí úřad města (dále jen „správce poplatku“).
(1) Poplatková povinnost vzniká:
a) dnem uvedení VHP do provozu
b) dnem nabytí právní moci povolení k provozování jiného THZ
(2) Poplatková povinnost zaniká:
a) dnem ukončení provozu VHP
b) dnem pozbytí platnosti povolení k provozování jiného THZ.
Článek 4
Ohlašovací povinnost
(1) Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP 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 VHP.
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(2) Poplatník jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení a to ve lhůtě 15 dnů
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit
správci poplatku pozbytí platnosti tohoto povolení.
(3) V ohlášení poplatník uvede:
a) název, případně obchodní firmu,
b) sídlo, případně korespondenční adresu,
c) identifikační číslo,
d) bankovní spojení,
e) číslo rozhodnutí o povolení provozování VHP nebo jiného THZ a datum nabytí jeho právní
moci,
f) dobu, na kterou bylo povolení provozování VHP nebo povolení jiného THZ vydáno,
g) místo, kde je VHP nebo jiné THZ provozováno,
h) datum, od kterého je VHP nebo jiné THZ provozováno.
(4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Článek 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za každý VHP nebo za každé jiné THZ provozované na území města činí 5.000,- Kč na
tři měsíce.
(2) V případě, že bude VHP nebo jiné THZ provozováno po dobu kratší než tři měsíce, určí se výše
poplatku jako poměrná část sazby dle odstavce 1.
Článek 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný:
a) v případě povolení provozování VHP nebo jiného THZ na dobu 3 měsíců do posledního dne
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo provozování zahájeno,
b) při povolení provozování VHP nebo jiného THZ na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách,
odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to do posledního dne 2. měsíce, ve kterém
byl provoz VHP nebo jiného THZ zahájen, a to do posledního dne 5. měsíce,
c) při povolení provozování VHP nebo jiného THZ na kalendářní rok ve čtyřech splátkách,
odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to poslední den příslušného čtvrtletí.
(2) Poplatek může být poplatníkem uhrazen po dohodě i jednorázově.
Článek 7
Společná ustanovení
(1) Tomu, kdo nesplní ve stanovených lhůtách svou ohlašovací povinnost, může správce poplatku uložit
pokutu dle platných právních předpisů2).
(2) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek3).
Článek 8
Přechodná a závěrečná ustanovení
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(1) Provozovatel, který ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky provozuje na území města VHP, je
povinen splnit svou ohlašovací povinnost dle článku 4 odst. 2 této obecně závazné vyhlášky do 29. 4. 2011.
(2) Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí 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.
Článek 9
Zrušovací ustanovení
(2) Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 ze dne 1. 10. 2007 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
Článek 10
Účinnost
(3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 4. 2011.

------------------------------MUDr. Alžběta Chrzová,
místostarostka města

-----------------------------Milan Pavlík,
starosta města

_______________________________________
1) zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
2) ust. § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
3) zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
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