
Město Turnov

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 

Zastupitelstvo Města Turnov schválilo na svém zasedání konaném dne 27. 11. 2003 
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Oddíl I
Základní ustanovení

Článek 1

Město Turnov vybírá místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen 
poplatek). Správu tohoto poplatku provádí Městský úřad Turnov, odbor finanční.

Oddíl II

Článek 2
Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj (dále jen VHP) ve smyslu 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů.

Článek 3
Poplatník 

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem povoleného VHP.

Článek 4
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit písemně ve lhůtě do 15ti dnů správci poplatku 
uvedení VHP do provozu a tuto skutečnost doložit zahajovacím protokolem o 
zahájení provozu.

2. Poplatník je povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů ukončení provozování VHP a 
doložit tuto skutečnost protokolem o ukončení provozu.

3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv 
změny v nahlášených skutečnostech.

4. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku 
název právnické osoby, sídlo, IČO a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na 
nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 5
Sazby poplatku

Poplatek za každý povolený výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři měsíce.



Článek 6
Splatnost poplatku a sankce

1. Při povolení k provozování VHP na dobu 3 měsíců do dvou měsíců po zahájení 
provozu.

2. Při povolení k provozování VHP na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách 
odpovídajících délce provozu VHP v příslušném čtvrtletí se splatností vždy 
nejpozději poslední den druhého měsíce příslušného čtvrtletí.

3. Při povolení k provozování VHP na celý kalendářní rok ve čtyřech splátkách se 
splatností vždy nejpozději poslední den druhého měsíce příslušného čtvrtletí.

4. Poplatek může být zaplacen i jednorázově se splatností nejpozději poslední den 
druhého měsíce po zahájení provozu VHP.

5. Poplatek se platí bez vyměření na účet správce poplatku nebo přímo v hotovosti 
složením do pokladny správce poplatku.

6. Pokud poplatník nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, bude mu 
poplatek vyměřen platebním výměrem a může mu být zvýšen dle § 11 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, až na 
trojnásobek příslušné sazby.

7. Nesplnění této poplatkové povinnosti bude postihováno a vymáháno podle 
zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákona o správě daní a poplatků).

Oddíl III

Článek 7
Ustanovení závěrečná

1. Pokud poplatník nesplní ohlašovací povinnosti stanovené touto vyhláškou, může 
mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinností nepeněžité povahy 
ve smyslu ustanovení § 37, § 37a zákona o správě daní a poplatků.

2. Pokud ubytovatel nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně 
závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, 
ve kterém poplatková povinnost vznikla.

3. 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.

Článek 8

Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádějí zaměstnanci odboru 
finančního Městského úřadu Turnov.

Článek 9
Účinnost a zrušovací ustanovení 

Zrušují se obecně závazné vyhlášky č. 47/98 a č. 50/98 o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj a to ke dni nabytí účinnosti této obecně závazné 
vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
Tato obecně závazná vyhláška města nabývá účinnosti dnem 1.1.2004.

Ing. Milan Hejduk  Ing. Jaromír Pekař 
 starosta města místostarosta města 


