MESTYS LEDENICE

obecné závazná vyhláška č. 4l201l
o místnímpoplatku za proYozoYaný výherní hrací přístroj

nebo jiné technické herní zařuení
povolené Ministerstvem Íinancí

Zastupitelstvo městyse Ledenice Se na svém zasedání dne 18.5.20ll usnesením č. 95
usneslo vydat na základě $ 14 odst' 2 zákona č. 56511990 Sb., o místníchpoplatcích, ve zněni

pozdějšíchpředpisůavsouladus$10písm.d)a$84odst.2písm.h)zákonač.

12812000

Sb., o obcích (obecní zŤízení),vezněni pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

(dále jen

1.

"vyhláška"):

Článek 1
Úvodní ustanovení

Městys Ledenice touto vyhláškou zavádi místnípoplatek za pÍovozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zatízení povolené Ministerstvem f,tnancí podle

2.

i.iného právního předpisu. (dále jen ,,poplatek)
Řízenío poplatcich vykonává riráa m8styse (dále jen,,správce popiatku")1)

1.

ČIánek z
Předmět poplatku a poplatník
Poplatku Za pÍovozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herni zaŤizení

2.

povolené Ministerstvem financí podléhá každý
a) povolený hrací přístroj nebo
b) jiné technické herní zaŤizenípovolené Ministerstvem financí.3)
Poplatníkem je provozovatelvýherního hracího přístroje (dále jen,,VHP") nebo jiného
technického herního zaŤizení povoleného Ministerstvem financí (dále jen ,jiné
THZ',1.+)

1.
2.

Článek 3
Vznik a zánlk poplatkové povinnosti
Poplatek zaYHP se platí ode dne, kdy byl VHP uveden do provozu.7'ajiné THZ se
poplatek platí ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo jiné THZ
povoleno.
Poplatková povinnost za YHP zaniká dnem ukončenípÍovozu VHP. Poplatková
povinnost za jiné THZ zaníká dnem uplynutí lhůty, na kterou bylo povolení vydáno,
nebo dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým bylo povolení zrušeno.

|) Zákon ČNn o. 2O2|I99O Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve zněni pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákono loteriích)
2)
$ 14 odst. 3 zákona č,. 56511990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o místníchpoplatcích)
3)
5 10aodst. 1 zákonao místníchpoplatcích
') 5 10u odst. 2 zákonao místníchpoplatcích

Clánek 4
ohlašovacípovinnost

L

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
ukončenípfovozu VHP. Ty.to skutečnosti prokáže protokolem o zahájeni provozu

protokolem o ukončení provozu.))
Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zaŤizeni,
a to Ve lhůtě do i5 dnů ode dne nabyí právní moci rozhodnutí vydaného
Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozb5ní platnosti tohoto

a
2.

povo1ení.

-1.

4.

Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické
osoby, sídlo' IC, číslaúčtůu peněžních ústavů, na nl'chž jsou soustředěny peněŽní
prostředky z její podnikatelské činnosti, identiírkačniznaky VHP, popř. jiného THZ,
jeho umístění, jakoŽ i kaŽdou dalšískutečnost majícívliv na poplatkovou povinnost.
Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, kterou jsou jeho
jménem oprávněny jednat v poplatkoých věcech.
Dojde-li ke změně údajůči skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen
tuto změnu oznámitdo 15-ti dnů ode dne, kdy nasta1a.6)

Článek 5
Sazba poplatku

1.

2.
a
J.

t.
2.

4.
5.

5)
6)

Sazbapoplatku činí5'000,- Kč na tři měsíce zakaždý VHP nebo jlnéTHZ.
V případě, Že VHP je provozován po dobu kratši než 3 měsíce, platí se poplatek
v poměrné ýši podle počtu dnů provozování VHP.
Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratšínež 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši
podle počtu dnů, na který bylo zaÍízenípovoleno.

Článek 6
Splatnost poplatku
Je-li provoz VHP nebo jiného THZ povolen na dobu 3 měsíců, je poplatek splatný
nejpozději do jednoho měsíce od vzniku poplatkové povinnosti.

Při povolení provozu VHP nebo při povolení jiného THZ na dobu 6 měsíců,
je poplatek splatný ve dvou splátkách odpovídajícíchdélce provozu l délce povolení
v příslušnémčtvr1letí,a to splatných vŽdy nejpozději do posledního dne prvního
měsíce příslušnéhokalendářního čtvrtletí.
Při povolení provozu VHP a při povolení jiného THZ na dobu 12 měsícůa déle' je
poplatek v příslušnémkalendářním roce splatný ve 4 splátkách, vždy nejpozději do
posledního dne prvního měsíce příslušnéhokalendářního čtvrtletí.
Poplatek můŽe b1t zaplacen poplatníkem i jednorázově. V tomto případě je splatný
nejpozději do jednoho měsíce od vzniku poplatkové povinnosti.
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem,
ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejbliže následující pracovní
den.

$ 5 vyhlášky Ministerstva financí č.223l|993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějŠích

předpisů
5 14u odst. 3 zákonao místníchpoplatcích

C|ánek7
Navýšenípoplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši můŽe podléhat zvýšenípoplatku podle $
zákonač. 565lI99O Sb., o místníchpóplatcích' ve znění pozdějších předpisů.7)

1.
2.

11

Článek 8
Přechodná ustanovení

Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí ťrčinnosti této vyhlášky se vztahují
ustanovení do savadní o becně záv azné lyhl ášky.
Poplatník' kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k provozování
jiného THZ přede dnem nabytí účinnostitéto vyhlášky, je povinen tuto
skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 30-ti dnů ode drre nabyí
účinnostitéto vyhlášky.

Článek 9
Ztušovacíustanovení

Zrušuje se obecně závazná lyhláŠka č. Il2003 o místníchpoplatcích ze dne 10.12.2003.

Článek 10
Účinnost
Tato vyh}ášk a nabývá účinnostidnem 1 .7'201
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MichalYazač

iros1av Franěk
tarosta městyse

ístostarosta městyse
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ve správné výši vyměří úřad městyse
') Neb.,dou-li poplatky zap\aceny (odvedeny) vča
poplatek platebním ýměrem' Včas nezaplacené poplatky nebo lejich nezaplacenou
(neodvedenou) část můŽe úřad městyse zvýšit až na. trojnásobek. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

