
M ě s t o  P e č k y

Obecně závazná vyhláška města Pečky  č. 1/2010

O b e c n ě  z á v a z n á

V y h l á š k a
č.  1/2010

O mís tn ím popla tku  za  provozovaný  výhern í  hrac í  př í -
s tro j  nebo  j iné  t echnické hern í zař ízen í

Zastupitelstvo města Pečky se na svém zasedání dne 22.9.2010 usneslo Usnesením č. 4/2010 vydat na základě § 14 odst. 2  zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) , § 35 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) Touto vyhláškou se zavádí  místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (dále jen „poplatek”).

(2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Pečky. 

Článek 2

Předmět poplatku, poplatník a sazba poplatku

(1) Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Minister-
stvem financí podle jiného právního předpisu .

(2) Poplatek hradí provozovatel .

(3) Sazba poplatku činí za 5 000,- Kč na tři měsíce  za  každý výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zaří-
zení.

Článek 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu nebo povole-
ním provozu  jiného technického herního zařízení Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
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(2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu povoleného výherního hracího přístroje nebo ukončením 
povolení technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Článek 4

Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti

(1) Ohlašovací povinnost je splněna podáním žádosti o povolení k provozování výherního hracího přístroje Měst-
ským úřadem Pečky. V případě, kdy povolení k provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického 
herního zařízení vydává Ministerstvo financí je poplatník povinen podat Městskému úřadu Pečky jako správci 
poplatku přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti 
platit poplatek .

(2) Poplatník je rovněž povinen, v případě zahájení a ukončení provozu jinak, než v období, na které byl provoz 
výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Městským úřadem Pečky nebo 
Ministerstvem financí podle zvláštního právního předpisu povolen, oznámit tuto skutečnost, ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne zahájení nebo ukončení provozu, správci poplatku. 

(3) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou další skutečnost, mající vliv na poplatkovou povinnost, a 
to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

Článek 5

Splatnost poplatku

(1) Je-li provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení  povolen na dobu kratší než 3 
měsíce, je poplatek splatný poslední den prvního měsíce období, na které je provoz povolen. 

(2) Je-li provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení  povolen na dobu tří, šesti 
nebo dvanácti měsíců, je poplatek splatný ve splátkách, a to vždy poslední den prvního měsíce každého započatého 
tříměsíčního období ve výši odpovídající délce provozu v příslušných třech měsících.
  
(3) Připadne-li splatnost na prosinec, poplatek je splatný vždy do 15. prosince. 

Článek 6

Přechodné ustanovení

Poplatník je povinen ve lhůtě do 15 dnů od účinnosti této vyhlášky ohlásit správci poplatku provozování výherního 
hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí před účinností této 
vyhlášky.

Článek 7

Zrušovací ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o místních poplatcích za provoz výherních hracích přístrojů se zrušuje.
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Článek 8

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2010 podle §12 odst. 2) , věta druhá zákona č.     
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

                Jaroslav Tvrz                                                                                                Milan Urban
               místostarosta                                                                                                    starosta  

                                                                                                  

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:




