
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice 
č. 1/2010 

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj  
nebo jiné technické herní zařízení  

 
Zastupitelstvo obce  Dolní Dunajovice vydalo dne 22.9.2010 dle ustanovení § 14, odst. 2 
zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanoveními § 10, písm. d), a § 84, odst. 2, písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška): 
 
 

Článek  I 
Úvodní ustanovení 

Obec Dolní Dunajovice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek (dále jen 
„poplatek“) za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 
Ministerstvem financí (dále jen „THZ“). 
 
 

Článek 2 
Předmět poplatku, poplatník 

Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.1 
 
 

Článek 3 
Ohlašovací povinnost 

1) Poplatník je povinen do 15 dnů ohlásit vznik své poplatkové povinnosti. Stejným 
způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit zánik poplatkové povinnosti. 

 
2) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny 

v ohlášených skutečnostech. 
 
3) Další podrobnosti ohlašovací povinnosti jsou stanoveny v § 14a odst. 1 a násl.  

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.2 
 
 

Článek 4 
Sazba poplatku 

1) Sazba poplatku činí 5000 Kč na 3 měsíce. 
 
2) V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován či povolení k provozování jiného 

THZ bude vydáno na dobu kratší tří měsíců, stanovuje se poplatek v poměrné výši. 
                                                           
1 Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá 
každý povolený hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Poplatek za výherní hrací 
přístroj a jiné technické herní zařízení platí jeho provozovatel. 
2 V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu 
nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím 
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v 
souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo 
plátce, 
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti. … 



 
Článek 5 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 
1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. ode dne uvedení 

výherního hracího přístroje do provozu nebo ode dne, od kterého je provozování THZ 
povoleno. 

 
2) Poplatková povinnost zaniká dnem trvalého ukončení provozu povoleného výherního 

hracího přístroje nebo zánikem povolení k provozování jiného THZ. 
 

 
Článek 6 

Splatnost poplatku 
1) Poplatek je splatný do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti za příslušné tříměsíční 

období. V ostatních případech je poplatek splatný do 15 dnů příslušného tříměsíčního 
období. 

 
2) Poplatek může být poplatníkem zaplacen jednorázově předem. 
 
3) Poplatek je možné zaplatit např. složenkou  nebo převodem na účet obce 3823-651/0100 

vedeného u KB Mikulov. 
 

Článek 7 
Přechodná ustanovení 

1) Jiná THZ, která jsou povolená ke dni účinnosti této vyhlášky je poplatník povinen ohlásit 
správci poplatku do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 

 
2) Jiná THZ, která jsou povolená ke dni účinnosti této vyhlášky, podléhají poplatku ode dne 

nabytí účinnosti této vyhlášky. 
 

Článek 8 
Zrušovací ustanovení 

Touto vyhláškou se ruší  Část V - Poplatek za provozovaný hrací přístroj - Obecně závazné 
vyhlášky obce Dolní Dunajovice č. 4/2005 o místních poplatcích. 
 

 
Článek 9 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011 
 
 
 
 
…………………..            ………………………. 
  Otakar Šimoník               Mgr. Josef Hasník 
    místostarosta                                                          starosta obce 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne :   23.9.2010                             
Sňato z úřední desky dne :      8.10.2010 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 23.9.2010 


