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o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 
   
Obecní zastupitelstvo v Plumlově schválilo dne 24.2.1998 podle ustanovení §15 zák. ČNR č. 
565/90 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 14 
odst. 1 písm. h/, § 16 odst. 1 a § 36 odst. 1 písm. f/ zák. ČNR č. 367/90 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj: 

Čl. 1 Základní ustanovení 
Obec Plumlov vybírá místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále VHP). 
Výkon správy tohoto poplatku provádí obecní úřad - hospodářsko-správní odbor. 

Čl. 2 Předmět poplatku 
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj ve smyslu zák. č. 202j1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění. 

Čl. 3 Poplatník 
Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje. 

Čl. 4 Oznamovací povinnost 
Poplatník je povinen písemně ve lhůtě 7 dnů ohlásit správci poplatku uvedení VHP do 
provozu. Zároveň oznámí správci poplatku svoje bankovní spojení. V případě, že provoz VHP 
bude ukončen před uplynutím lhůty, na kterou hospodářsko-správní odbor obecního úřadu 
vydal povolení, je povinen poplatník tuto skutečnost oznámit správci poplatku nejpozději do 3 
dnů od ukončení provozu VHP. 

Čl. 5 Sazba poplatku 
Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5.000,- na 3 měsíce, l0.000,- Kč na 6 měsíců a 
20.000,- Kč na rok. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší než 
tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části, zaokrouhlené na celé koruny nahoru 
podle § 46 a/ odst. 1 zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů. 



Čl. 5 Vznik a zánik poplatkové povinnosti 
Poplatek se platí ode dne zahájení provozu VHP . Poplatková povinnost zaniká dnem 
ukončení provozu. 

Čl. 6 Splatnost poplatku 
Poplatek je splatný: 
- při povolení k provozování VHP na dobu 3 měsíců do jednoho měsíce po vydání povolení 
provozu, 
- při povolení provozování VHP na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách, splatných vždy 
poslední den příslušného čtvrtletí, 
- při povolení provozování VHP na kalendářní rok ve čtyřech splátkách, splatných vždy 
poslední den příslušného čtvrtletí,  
- poplatek lze uhradit jednorázově. 
Poplatek se hradí hotově do pokladny obecního úřadu, případně převodem na účet č. 612206-
624/2200 u Banky Haná. 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení 
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek 
platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Pokud poplatník 
nesplní svoji oznamovací povinnost, stanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku 
uložit pokutu a nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37 a/ zákona 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, v platném znění. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 
dnem 1. dubna 1998. 
  

  

  

  
 


