obecně závazná vyhláška obce Janov č.2/2011

jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu
o místnímpoplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo

Zastupitelstvo obce Janov se na svém zasedání dr're 4' 3' 2011 usnesenínr č'
oUJ/1rusN/2011 usneslo \Ydat na základě s 14 odst' 2 z,Lkona č. 565/1990 sb'. o n stních

poplatcích,veZněnípozdějšíchpředpisťt'avsouladussl0písm.d)a$84odst.2písm'h)
zíkona č' 128/2000 Sb., o obcích (obecní zŤ|zeií')' ye znénípozdějšíchpředpisů, tuto obecně
ávaznou vyhlášku:

čt. t
Úvoilní ustanovcní

(1) obec Jaaov touto obecně závaznou rryhláškou zavádí místni poplatek

za

provozovaný výhemí hrací přístoj nebo jiné technické hemi zařízenípovo1erré
MinisteÍstvem financí podle jiného právního předpisť (dále jen.,poplatek").

(2) Řízenío poplatcích vykonává obecní uřad

Janov (dále jen .'spr'ávce poplatku")'2

čl' z
Předmět poplatku' pophtník
Poplatku za provozovaný výherní hrací pijshoj nebo jiné tecbnické herní zaŤÍzení
lovoleÍé Ministelstvem fi nancí podléhá kaŽdý

(1)

a) povolený fuací přístroj nebo
b)

jiné technické hemí zďíze1ií povolené Ministerstvem financí.3

PoplatníkeD je provozovatel výhemího hrací ho přístroj e (dále jen ..VHP") nebo
jiného technického hemího zďízení povoleného Ministelstvem financí (dále jen
''jiné

(2)

TH7,*\.1

čt. :

Vznik

(1)

dnem uvedení

vHP

do provozu'

' Zakon ČNR č. 202/1990 sb'' o loteriích

loteÍiich")
3

]'1

a jiných podobných hlách, ýe

aěnl

pozdějších pŤedpisú (dále jen ..zákon o

odŠ'3 z]íkona č' 565/1990 sb', o mhtnich PoPlatcich' ve znčnípozdčjŠichpředpisů (dále jen ..zákon

$ 10aods1' ]
l0aodý' 2

10

zánik poplatkové poYinnosti

Poplatková povinnost vzIiká:

a)

'$

a

zákonao mhtÍich poplalci.h
z&onao místnich poplat.ích

o mísnrich

b)

(2)

dnem nabytí právní moci povolení k provozování

j

iíéhoTHZ'

Poplatková povinrrost zaniká:

a)
b)

dnem ukončeníprovozu VIIP'
dnem pozbytí platnosti povolení k provozoýání jiného THZ.

čt.l
ohlašovacípovinnost

(1)

Provozovatel VHP je povinen ohlásit splávci pop1atku uvedení vHP do pIoVoZLl, a to
ve lhůtě do l0 dnů od uveclení do provozu' ve stejné lhůtě ie lovi]ren oh1ásit
ukončení plovozu vHP' T}'to skutečíostiprokáže protoko]em o zahájenL pro\ozu
a

p_olokolem o ukonČeni provozu'j

(2)

Provozovatel jiného TllZ je povinen ohlásit správci popiatku po\'olení tohoto
7'aŤízení,a Ío ve lhůtě do 10 dnů ode dne nab}'tí púvnímoci lozhodnutí vydaného
MinisteÉtvem financí. Ve stejné 1hůtě je povinen ohlásit pozbÍí platnosti tohoto
povolení.

(3)

Poplatník je povinen sdě1it správci poplatku název nebo obchodní írrmu právnické
osoby, sídlo' IČ, číslaúčtůu peněžííchústavů,na nicM jsou soustředěn) penézni

prostředky z její podnikate]ské čirinosti' identifikačníznaky výhemího hracího
přístroje. popř' jiného THZ' jeho umístění' jakož i každou dalši skutečnost majici
vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dá1e povirren sdělit adresu pro
doručovrínía osoby, které jsou jeho jménem op.ávněny jednat v poplatkoÚch
věcech'

(4) Dojde-li ke změně údajůči skutečností uvedených v
trrto změnu

oznámit do 15

dnťr ode <lne,

oh1ášení, je pop]atník povinen

kdy nastala.6

čt. s

(1)

Sazba poplatku
sazba poplatku činí5.000,- Kč na 3 měsíce za kaŽdý vHP Debo jiné THZ'

(2) v

případě, že vHP je provozován po dobu katšínež 3 měsíce, p]atí se poplatek
v poměrné ýši podle počtu dnťl provozování VHP.

(3)

Je-li jiné THZ povoleno na dobu katšínež 3 měsíce, platí se poplatek \ pomérné
vy_ši poďe poč1u dnů, na kteqi bylo zďíZení povoleno'

cl. 6
l
6

$ 5 vyhl'šk)r Ďinistestva finecíč'223ll993
{ l4a odý' 3 zakona o mísmjch poplatcích

sb', o hracich přhtrojích. ve z!čnípozdjčšichpiedpisů

Splatnost poplatku

(1)

Je-Ii plovoz

vHP

nebo jiného TLIZ povolen na dobu kratšíneŽ 3 měsíce' je poplatek

splatný nejpozději dojednoho měsíce od vzniku popiatkové povinnosti'

(2) Při

povoleni provozu vHP nebo při povoleni jiného THZ na dobu 6 měsíců. je
poplátek splatný ve dvorr splátkách odpovídajícíchdélce provozu v přís]ušném
čtvrtletí,a to vždy nejpozclěji poslední den příslušnéhočtvrtletí'

(3) Při

povolení plovozu VHP a při povoiení jiného THZ na dobu 12 měsícůa déle, je
poplatek v přis1ušnén kalendářním rcce splatný ve 4 sp]átkách odpovídajícíchdélce

plovozu v příslušných čtvťtletícLa to vždy Ďejpozdějí do posledliíl]o dne mčsice
příslušnéhoka1endářního čtvÍtletí'

(4)

Popiatek můžebýt zaplacen poplatníken'i i jednorázově'

(5) Připadneli

lhůta splalnosti na sobotu, lreděli nebo státen] uzr'raný svátek, je dnem, r'e

kterém je poplatník povinen svojí povinrrost splÍit, nejblíŽe následující pracovt]í den'

čl' t
Navýšenípoplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve splávné výši můŽe podléhat zr'ýšenípoplatkLL
podle $ 1 1 zákona č. 565/1990 Sb., o mistnich poplatcích, ve znění pozdějších přerlpisů'i

čt. s
Přechodná ustanovení

(1) Na

plá\'rrí vztahy vzniklé přede dnem nabytí ilčinnosti této vyhlášk'v se váaluji

ustanovení dosavadní obecně závamé vyhlášky'

(2) Poplatník, kterému bylo

Ministerstvem financí r1dáno povolení kprovozování
jiného THZ přede dnem nab1tí ílčinnostitéto vyh]ášky. je povinen tuto skutečnost
ohlásit správci poplatku \'e lhůtě do 10 dnů ode dne nab1tí účinnostitéto vylr1ášky.
Čt. s

Zrušovací ustanoveni

Zruílje se obecně závazná r'yhláška obce Janov č' 412001 o místnímpop1atku
provozovaný výhemí hŤací přístroj ze dne 23.3.200'7

cl.

za

'

10

r (l) NebudouJi poplatky zap]ac€ny poplatníkem včas nebo ve správné výŠi,vyměři mu obecni Úiad poplatek p]atdb.inr
Ýýměrenr' (2) Nebudoulj poplaiky odÝ€deny plátcen poplatku vč6 nebo ve správné výši, lyměií fuu obecni úlad toplilek
p]alebním výmělen k přimé úh.adč'(3) vČa5 nezap]accné nebo neodv.dené poplatky nebo část těchto poplalků ňůŽe obecni
úřad aýšit až M 1loj násobek] toto 2výšeni j e přkluŠenstvim pop]atku (rl) Penále. ú.ok) a poklty. lplaýené daňovýn iádcm.
s vj'iimkou pořádkových pokut. se neup]atňuji.

Účinnost
Tato lThláška nabývá účirrnostidnem 16. 3. 2011.

Miloš Štika. starosta obce

Petr Kalousek, místostalosta obce

V}.věšeno na úiední d esce dne|

sejmuto z uřední desky

4š.<'Zaíl

dne: 37s'
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