Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu
Zastupitelstvo města Svitavy se na svém zasedání dne 8. 9. 2010 usneslo vydat na
základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) 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
Předmět poplatku, správce poplatku a poplatník
1. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
podléhá každý povolený a provozovaný hrací přístroj (dále je „výherní hrací
přístroj“) nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu1) (dále jen „jiné technické herní zařízení“).
2. Správcem poplatku je odbor financí Městského úřadu Svitavy (dále jen „správce
poplatku“).
3. Poplatníkem poplatku je provozovatel výherního hracího přístroje nebo jiného
technického herního zařízení.

Článek 2
Sazba poplatku, splatnost poplatku a vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení
činí na 3 měsíce (dále jen „zpoplatňované období“) 5 000,- Kč.
2. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší než 3
měsíce, bude poplatek vypočten v poměrné části podle počtu kalendářních dní,
po které bude výherní hrací přístroj v provozu. V případě, že platnost vydaného
povolení pro jiné technické herní zařízení bude kratší než 3 měsíce, bude
poplatek vypočten v poměrné části podle počtu kalendářních dní, na které bylo
vydáno platné povolení pro jiné technické herní zařízení.

3. Poplatek je splatný nejpozději do 15. dne prvního měsíce provozu výherního
hracího přístroje a jiného technického herního zařízení. Poplatník může
poplatek uhradit i jednorázově za více zpoplatňovaných období.
4. Poplatková povinnost v případě výherního hracího přístroje vzniká dnem
uvedení do provozu a zaniká dnem ukončení jeho provozu. V případě jiného
technického herního zařízení je vznik a zánik poplatkové povinnosti vázán
dobou platnosti vydaného povolení.

Článek 3
Ohlašovací povinnost
1. Uvedení výherního hracího přístroje do provozu i ukončení jeho provozu je
poplatník povinen písemně ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne
zahájení nebo ukončení provozu. V případě jiného technického herního zařízení
je poplatník povinen ohlásit správci poplatku, na jakou dobu bylo vydáno platné
povolení pro jiné technické herní zařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů od vydání
tohoto povolení.

Článek 4
Přechodná ustanovení
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů od nabytí
účinnosti této obecně závazné vyhlášky jiné technické herní zařízení povolené
před nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky.
2. Jiná technická herní zařízení povolená před nabytím účinnosti této obecně
závazné vyhlášky podléhají poplatku ode dne nabytí účinnosti této obecně
závazné vyhlášky.
3. Poplatek za jiná technická herní zařízení povolená před nabytím účinnosti této
vyhlášky je splatný do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této obecně závazné
vyhlášky.
4. Ohlášení o uvedení výherního hracího přístroje do provozu podaná dle obecně
závazné vyhlášky č. 4/2005 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj zůstávají v platnosti.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2010.
2. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška č. 4/2005 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

Mgr. Jiří Brýdl v. r.
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----------------------------------------------1) zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější předpisů

