
O B E C   P O L E V S K O        
 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, 

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj   
 

Zastupitelstvo obce Polevsko se na svém zasedání dne 14.3.2007 usnesením  
č. 50 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  ve  
znění  zákona  č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Obec Polevsko touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen “vyhláška”) zavádí místní 
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen “poplatek”). Řízení o poplatcích 
vykonává Obecní úřad Polevsko. Na řízení o poplatcích se vztahuje zvláštní zákon1).   
 
 
 

Čl. 2 
Předmět poplatku  

Poplatku podléhá každý povolený hrací přístroj dle zvláštního zákona2). 
 

Čl. 3 
Poplatník 

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje. 
 

Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

1) Poplatník je povinen ohlásit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ve lhůtě do 15 ti 
dnů uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Tuto skutečnost doloží protokolem.   
 
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku název 
právnické osoby, sídlo, IČ s uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní 
prostředky z jeho podnikatelské činnosti.  
 
3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů správci poplatku ukončení provozování 
výherního hracího přístroje, tj. zánik své poplatkové povinnost a ve stejné lhůtě jakékoli změny 
v ohlášených skutečnostech.  
 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

1)  Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na 3 měsíce.  
  

   2)  V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší než tři měsíce, poplatek  se   
bude platit v poměrné části. 

 
 
 
 



Čl. 6 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti  

Poplatek se platí ode dne vzniku poplatkové povinnosti, tj. ode dne uvedení výherního hracího 
přístroje do provozu.  Poplatková povinnost zaniká dnem , ve kterém byl provoz výherního hracího 
přístroje ukončen.    

 
Čl. 7 

Splatnost poplatku 
Poplatek je splatný nejpozději do dvou měsíců ode dne zahájení provozu výherního hracího přístroje.  
 

 Čl. 8 
1) Nebude-li poplatek  zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. 
Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek.  
 
2) Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu být 
uložena pokuta za nepeněžité plnění dle zvláštního zákona2). 
 
 

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

 
Čl. 10 

Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela 
nebo částečně  prominout.  
 

Čl. 11 
Účinnost  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  vyhlášení. 
 
1) zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
2)  zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
             Jaroslav Hájek                                                                           Martina Rašínová  
               místostarosta                                                                                     starostka  
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno (vyhlášeno) na úřední desce dne: 
Sejmuto z úřední desky dne: 
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