Obecně závazná vyhláška obce Janov
č. 4/2007
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
Zastupitelstvo obce Janov na svém zasedání dne 23. 3. 2007 usneslo usnesením č.
OUJ/4/USN/2007 vydat podle 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. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Obec Janov vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. g) zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj.
(2) Řízení o tomto poplatku provádí Obecní úřad v Janově.
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje, který je právnickou osobou ve
smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách , ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen písemně ohlásit správci poplatku do 5 dnů uvedení výherního
hracího přístroje do provozu. Tuto skutečnost doloží protokolem dle § 5 vyhl. č.
223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů. Stejným způsobem a
ve stejné lhůtě je povinen poplatník oznámit správci poplatku ukončení provozu
výherního hracího přístroje.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku přesný
název své právnické osoby (obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a čísla účtů u
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské
činnosti.

Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje
ukončen.
Čl. 6
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři měsíce.
(2) V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než tři měsíce,
bude poplatek vyměřen v poměrné části, která odpovídá počtu provozovaných dnů
jednotlivých kalendářních čtvrtletí.
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do pátého dne v měsíci následujícího po skončení
kalendářního čtvrtletí.
(2) Při povolení provozu výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců je poplatek
splatný ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to
vždy nejpozději poslední den poslední den příslušného čtvrtletí.
(3) Při povolení provozu výherního hracího přístroje na celý kalendářní rok je poplatek
splatný ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušných čtvrtletích, a
to vždy nejpozději poslední den příslušného čtvrtletí.
(4) Poplatník je povinen zaplatit poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj bez
vyměření.

Čl. 8
Snížení poplatku
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti
v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné poplatky 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 informován.
(3) Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 10
Ustanovení zrušovací
Tímto se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Janov č. 2/1998 ze dne 1. 8. 1998.
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. 4. 2007.

……………………………………………
Miloš Štika, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 26. 3. 2007
Svěšeno z úřední desky: 9. 4. 2007

……………………………………
Petr Kalousek, místostarosta obce

