
M  Ě S T O  T  Ý N E C  N A D  S  Á Z A V O U

Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou

č. 2/2010

kterou se mění obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
č. 2/2003 ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo  města  se  na  svém  zasedání  dne  20.9.2010  usneslo  vydat  na  základě  ustanovení
§14., odst. 2., zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, § 17.,
odst.  11.,  zákona  č.  202/1990  Sb.  o  loteriích  a  jiných  podobných  hrách,  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 , ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č.2/2003  o místních poplatcích se mění takto:

Původní znění oddílu VII. se nahrazuje novým zněním:

Oddíl VII
Poplatek za  provozovaný  výherní  hrací  přístroj nebo  jiné  technické  herní
zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Čl. 36
Předmět poplatku

(1) Poplatku  podléhá  každý  provozovaný výherní hrací  přístroj  (VHP)  nebo  jiné  technické
herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

(2) Poplatek  platí  provozovatel  VHP  nebo  jiného  technického herního  zařízení  povoleného
ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

(3) Poplatek  se  platí  ode  dne  uvedení  povoleného  VHP  nebo  jiného  technického  herního
zařízení povoleného ministerstvem financí podle jiného právního předpisu do provozu.

(4) Poplatková  povinnost  zaniká  dnem  ukončení  provozu  VHP  nebo  jiného  technického
herního zařízení povoleného ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Čl. 37
Sazba poplatku

(1) Poplatek  za  každý výherní  hrací  přístroj  nebo  jiné  technické  herní  zařízení  povolené
ministerstvem  financí  podle  jiného  právního  předpisu  činí  5.000,- Kč  na  3  měsíce.
V případě,  že  VHP  nebo  jiné  technické  herní  zařízení  povolené  ministerstvem  financí
podle  jiného  právního  předpisu  budou  provozovány po  dobu  kratší, než  je  uvedeno
v povolení, bude poplatek stanoven v poměrné výši.



Čl. 38
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník  je  povinen  písemně  ve  lhůtě  do  5  dnů  po  uvedení  výherního  hracího  přístroje
jiného  technického  herního  zařízení  povoleného  ministerstvem  financí  podle  jiného
právního předpisu do provozu správci poplatku tuto skutečnost oznámit a doložit zahájení
provozu zahajovacím protokolem .8)

(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název nebo
obchodní jméno právnické osoby, sídlo, IČ, a čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

(3) Poplatník  je  povinen  oznámit  do  lhůty 5 dnů  po  ukončení  provozu  VHP  nebo  jiného
technického  herního  zařízení  povoleného  ministerstvem  financí  podle  jiného  právního
předpisu do provozu tuto skutečnost správci poplatku (tj. zánik své poplatkové povinnosti)
a doložit ukončovacím protokolem.

Čl. 39
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný:

a) pro celoroční provozování vždy k 1.3. kalendářního roku polovina ročního poplatku, druhá
polovina ročního poplatku k 1.9. kalendářního roku.

b) při  zahájení  provozování  VHP  nebo  jiného  technického  herního  zařízení  povoleného
ministerstvem  financí  podle  jiného  právního  předpisu  po  termínu  splatnosti  za  příslušné
pololetí, je splatný poplatek do 15 dnů od zahájení provozování.

Čl. 40
Kontrolní činnost

(1) Dodržování  této  obecně  závazné vyhlášky kontrolují  strážníci  Městské  policie,  případně
pověření zaměstnanci města, zařazení do Městského úřadu Týnec nad Sázavou.

Čl. 2

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

…………………………………………………. ………………………………………………….
Zdeněk Březina Mgr. Martin Kadrnožka

starosta místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.9.2010
Sejmuto z úřední desky dne: 7.10.2010




