Město Sezemice
Obecně závazná vyhláška
č. 7/2003

O MÍSTNÍM POPLATKU
ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ
Zastupitelstvo města Sezemice vydalo dne 9.12. 2003 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona
ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
ODDÍL I.
Základní ustanovení
Článek 1
1) Město Sezemice vybírá místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Sezemice (dále jen „správce poplatku“).
3) Správce poplatku v řízení ve věcech poplatku postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. Zejména je oprávněn
činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění
poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat, vymáhat a
kontrolovat plnění poplatkových povinností.

ODDÍL II.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Článek 2
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je každý povolený výherní hrací přístroj v souladu se zákonem ČNR č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3
Poplatník
Poplatníkem je právnická osoba se sídlem v České republice,
výherního hracího přístroje.

která je provozovatelem

Článek 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři kalendářní měsíce.
2) V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude
poplatek vyměřen v poměrné části.

Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek se platí ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost, to znamená dnem zahájení
provozu výherního hracího přístroje.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.
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Článek 6
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný:
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu tři měsíců do třiceti
dnů po zahájení provozu,
b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu šesti měsíců ve dvou
splátkách
odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí splatných vždy
poslední den příslušného čtvrtletí,
c) při povolení provozování výherního hracího přístroje na kalendářní rok ve čtyřech
splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí splatných vždy
poslední den příslušného čtvrtletí.
2) Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově na celou dobu povolení
provozování hracího přístroje do třiceti dnů po zahájení provozu.

Článek 7
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ohlásit správci poplatku
uvedení výherního hracího přístroje do provozu.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO a čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3) Poplatník je dále povinen písemně ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ohlásit správci
poplatku zánik poplatkové povinnosti, tj. ukončení provozování výherního hracího
přístroje.
4) Poplatní doloží zahájení a ukončení provozu výherního hracího přístroje protokolem o
zahájení a ukončení provozu výherního hracího přístroje.

ODDÍL III.
Ustanovení společná a závěrečná
Článek 8
1) Nebude-li poplatek zaplacen (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo
jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní svoji povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou,
může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve
smyslu § 37 a
§ 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek 9
1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1) učiněn úkon směřující k vyměření
nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník
nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze
nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.

Článek 10
1) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti v jednotlivých
případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
2) V případě zániku poplatkové povinnosti se přeplatek vrací poplatníkovi na základě jeho
žádosti a činí-li více než 50 Kč.
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Článek 11
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se v plném rozsahu ruší obecně závazná
vyhláška o místních poplatcích č. 2/98 vydaná Městským zastupitelstva v Sezemicích dne
25. března 1998 a obecně závazná vyhláška č. 1/99 vydaná městským zastupitelstvem dne
10.2.1999.

Článek 12
Do doby nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, to je do 1.1. 2004, se dosavadní
práva a povinnosti řídí rušenou obecně závaznou vyhláškou č. 2/98, o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj, obecně závaznou vyhláškou č. 5/98, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 2/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
a obecně závaznou vyhláškou č. 1/99, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/98 o
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

Článek 13
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení, a to vyvěšením na úřední
desce městského úřadu po dobu 15 dnů, a účinnosti 1.1. 2004.

Bohuslav Kopecký
starosta města

František Matúšů
místostarosta

Vyhláška č.7/2003 byla vyhlášena na úřední desce dne 10.12. 2003
Vyhláška č. 7/2003 byla sejmuta z úřední desky dne 29.12..2003
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OZNÁMENÍ
Město Sezemice oznamuje, že dne 10.12.
2003 byla v souladu s § 12 zákona č.
128/2000 Sb. (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášena obecně
závazná vyhláška Města Sezemice č.
7/2003,
o
místním
poplatku
za
provozovaný výherní hrací přístroj, kterou
vydalo zastupitelstvo města dne 9.12.
2003.
Vyhlášení se provedlo tak, že výše uvedený
právní předpis se vyvěsil na úřední desku
městského úřadu.
Obecně závazná vyhláška Města Sezemice
č. 7/2003 je k nahlédnutí na Městském
úřadu v Sezemicích v podatelně nebo
v kanceláři tajemnice MěÚ.

Zastupitelstvo města schválilo místní poplatek za
provozovaný výherní hrací přístroj ve výši 5.000,Kč na tři kalendářní měsíce.
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