Obecně závazná vyhláška
Obce Vřeskovice
Č. 4 / 1998
O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
Obecní zastupitelstvo obce Vřeskovice schválilo dne 2.3.1998 podle ustanovení § 15 zákona
ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 14 odst. 1 písm. h), § 16 odst.1 a 2 a § 36 zák. ČNR č. 367/1990 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj:

Čl. 1
1. Obec Vřeskovice vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. g) zák. č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj.
2. Výkon správy tohoto poplatku provádí obecní úřad ve Vřeskovicích.

Čl. 2
Poplatku podléhá každý provozovaný hrací přístroj, povolený ve smyslu zák. 202/1990 Sb. o
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zák. č. 70/1990 Sb.

Čl. 3
Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

Čl. 4
1. Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 3 dnů ohlásit správci poplatku uvedení
výherního hracího přístroje do provozu.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název
právnické osoby, sídlo, IČO, případně další identifikaci. Současně uvede číslo účtů u
peněžních ústavů, na nichž jsou uvedeny peněžní prostředky z jeho podnikatelské
činnosti.
3. Poplatník je rovněž povinen oznámit do lhůty 14 dnů správci poplatku ukončovacím
protokolem ukončení provozování výherního hracího přístroje, t.j. zánik své
poplatkové povinnosti.
4. Tyto ohlašovací povinnosti má poplatník i v případě osvobození od poplatku, na které
má nárok podle této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 5
Sazba poplatku
Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí:
- 20 000,- Kč za kalendářní rok
- 10 000,- Kč za 6 měsíců
5 000,- Kč za 3 měsíce
V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude
poplatek vyměřen v poměrné výši, tj. 55,- Kč na den.

ČL. 6
Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny výherní hrací přístroje provozované obcí.

Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu.

Čl. 8
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný:
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu tří měsíců a šesti
měsíců nejpozději 15. den prvního měsíce po zahájení provozu
b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na kalendářní rok ve
dvou splátkách a to do 15. dne prvního a šestého měsíce po zahájení provozu
2. Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově, současně se správním
poplatkem

Čl. 9
Sankce
Nebude-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši, může správce poplatku zvýšit
nezaplacený poplatek o 10%. Správce poplatku může rovněž uložit pokutu ve smyslu
ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10
Správce poplatku může z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti poplatek zmírnit nebo
prominout.

Čl. 11
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.1998

………………………………..
starosta obce
Jan Krotký

……………………………………
zástupce starosty
Václav Matoušek

