Město Koryčany
OBECNĚ ZƒVAZNƒ VYHLƒŠKA
č. 1/2011
o m…stn…m poplatku za provozovan† v†hern… hrac… př…stroj
nebo jinˆ technickˆ hern… zař…zen… povolenˆ Ministerstvem
financ… podle jinˆho pr‰vn…ho předpisu
Zastupitelstvo města Koryčany se na sv‚m zasedƒn„ dne 24. …nora 2011 usneslo vydat na
zƒkladě † 14 odst. 2 zƒkona č. 565/1990 Sb., o m„stn„ch poplatc„ch, ve zněn„ pozdějš„ch
předpisů (dƒle jen „zƒkon o m„stn„ch poplatc„ch“) a v souladu s † 10 p„sm. d) a † 84 odst. 2
p„sm. h) zƒkona č. 128/2000 Sb., o obc„ch (obecn„ zř„zen„), ve zněn„ pozdějš„ch předpisů tuto
obecně zƒvaznou vyhlƒšku (dƒle jen „vyhlƒška“):
Čl. 1
Švodn… ustanoven…
1. Město Koryčany touto vyhlƒškou zavƒd„ m„stn„ poplatek za provozovan• v•hern„
hrac„ př„stroj nebo jin‚ technick‚ hern„ zař„zen„ povolen‚ Ministerstvem financ„ podle
jin‚ho prƒvn„ho předpisu 1) (dƒle jen „poplatek“)2).
2. Ř„zen„ o poplatku provƒd„ Městsk• …řad Koryčany (dƒle jen „sprƒvce poplatku“).3)
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatn…k
1. Poplatku za provozovan• v•hern„ hrac„ př„stroj nebo jin‚ technick‚ hern„ zař„zen„
povolen‚ Ministerstvem financ„ podl‚hƒ každ•
a) povolen• v•hern„ hrac„ př„stroj nebo
b) jin‚ technick‚ hern„ zař„zen„ povolen‚ ministerstvem financ„.
2. Poplatn„kem je provozovatel v•hern„ho hrac„ho př„stroje (dƒle jen „VHP“) nebo jin‚ho
technick‚ho hern„ho zař„zen„ povolen‚ho Ministerstvem financ„ (dƒle jen „JTHZ“).
Čl. 3
Vznik a z‰nik poplatkovˆ povinnosti
1. Poplatek za VHP se plat„ ode dne, kdy byl VHP uveden do provozu. Za JTHZ se
poplatek plat„ ode dne nabyt„ prƒvn„ moci rozhodnut„, kter•m bylo JTHZ povoleno.
2. Poplatkovƒ povinnost za VHP zanikƒ dnem ukončen„m provozu VHP. Poplatkovƒ
povinnost za JTHZ zanikƒ dnem uplynut„ lhůty, na kterou bylo povolen„ vydƒno,
nebo dnem, kdy nabylo prƒvn„ moci rozhodnut„, kter•m bylo povolen„ zrušeno.
Čl. 4
Ohlašovac… povinnost
1. Poplatn„k je povinen ohlƒsit sprƒvci poplatku uveden„ VHP nebo JTHZ do provozu, a
to ve lhůtě do osmi dnů od uveden„ do provozu.

2. Poplatn„k je povinen sdělit sprƒvci poplatku nƒzev nebo obchodn„ firmu prƒvnick‚
osoby, s„dlo, IČ, č„sla …čtů u peněžn„ch …stavů, na nichž jsou soustředěny peněžn„
prostředky z jej„ podnikatelsk‚ činnosti, identifikačn„ znaky VHP, popř. JTHZ, jeho
um„stěn„, jakož i každou dalš„ skutečnost maj„c„ vliv na poplatkovou povinnost.
Poplatn„k je dƒle povinen sdělit adresu pro doručovƒn„ a osoby, kter‚ jsou jeho
jm‚nem oprƒvněny jednat v poplatkov•ch věcech. 4)
3. Dojde-li ke změně …dajů uveden•ch v ohlƒšen„, je poplatn„k povinen tuto změnu
oznƒmit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 5
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku za každ• VHP nebo JTHZ čin„ 5.000,-Kč na tři měs„ce.
2. V př„padě, že VHP nebo JTHZ nebude provozovƒno po cel‚ poplatkov‚ obdob„ dle
odst. 1, plat„ se poplatek v poměrn‚ v•ši.
Čl. 6
Splatnost poplatku
1. Poplatek za VHP je splatn• nejpozději dnem zahƒjen„ provozu.
2. Poplatek za JTHZ je splatn• čtvrtletně vždy do 25. dne posledn„ho měs„ce př„slušn‚ho
kalendƒřn„ho čtvrtlet„:
a) I.. Q do 25.03.
b) II. Q do 25.06.
c) III. Q do 25.09.
d) IV. Q do 25.12.
3. Je-li JTHZ povoleno na kratš„ dobu než tři měs„ce, je poplatek splatn• nejpozději do
jednoho měs„ce od vzniku poplatkov‚ povinnosti.
Čl. 7
Sankce
1. Včas nezaplacen‚ (neodveden‚) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou)
čƒst může sprƒvce poplatku zv•šit až na trojnƒsobek.
2. Tomu, kdo nespln„ ve lhůtě stanoven‚ touto obecně zƒvaznou vyhlƒškou povinnost
nepeněžit‚ povahy (např. ohlašovac„ povinnost dle čl. 4 t‚to vyhlƒšky), může sprƒvce
poplatku uložit pokutu.
Čl. 8
Zrušovac… a přechodn‰ ustanoven…
1. Zrušuje se Čƒst VI. – poplatek za provozovan• v•hern„ hrac„ př„stroj Obecně zƒvazn‚
vyhlƒšky č. 8/2008 o m„stn„ch poplatc„ch.
2. Jinƒ technickƒ hern„ zař„zen„ povolenƒ Ministerstvem financ„ před nabyt„m …činnosti
t‚to obecně zƒvazn‚ vyhlƒšky je poplatn„k povinen p„semně, …stně do protokolu nebo
datovou zprƒvou ohlƒsit sprƒvci poplatku do 15 dnů ode dne nabyt„ …činnosti t‚to
vyhlƒšky.

3. JHTZ povolenƒ před nabyt„m …činnosti t‚to vyhlƒšky podl‚haj„ poplatku ode dne
nabyt„ …činnosti t‚to vyhlƒšky.
Čl. 9
Ščinnost
Tato vyhlƒška nab•vƒ …činnosti dnem 1. března 2011

………………………….
Zdeněk Šmela
starosta

1)
2)
3)
4)

……………………………
JUDr. Ludmila Harvil„kovƒ
m„stostarosta

zƒkon č. 202/1990 Sb., o loteri„ch a jin•ch podobn•ch hrƒch, ve zněn„ pozdějš„ch předpisů
† 1 p„sm. g) zƒkona o m„stn„ch poplatc„ch
† 14 odst. 3 zƒkona o m„stn„ch poplatc„ch
† 14a zƒkona o m„stn„ch poplatc„ch
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