
Obec Ivaň 
 

Obecně závazná vyhláška č.3/2007 
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 

 
 
Zastupitelstvo obce Ivaň schválilo na svém zasedání dne 18.12.2007 v souladu s ustanoveními 
§ 14  zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 10 písm. d) a ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Obec Ivaň touto vyhláškou vybírá místní poplatek za provozovaný výherní hrací 

přístroj. 
2. Výkon správy poplatku za provozovaný hrací přístroj provádí Obecní úřad Ivaň. Na 

řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatku, ve 
znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Čl. 2 

Předmět poplatku 
Předmětem poplatku je provozování každého povoleného výherního hracího přístroje ve 
smyslu zák. č. 202/90 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Čl. 3 
Poplatník 

Poplatníkem je právnická osoba se sídlem na území ČR, která je provozovatelem výherního 
hracího přístroje. 
 

Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

1. Poplatník je povinen písemně ve lhůtě 15 dnů oznámit správci poplatku uvedení 
výherního hracího přístroje do provozu.  

2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název 
právnické osoby, sídlo, IČO a DIČ. Současně uvede všechna čísla účtu u peněžních 
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 
Poplatník uvede také svůj statutární orgán (jména a příjmení osob tvořících statutární 
orgán právnické osoby – poplatníka) a dále jména a příjmení osob, které jsou 
oprávněny kromě tohoto orgánu za poplatníka v poplatkových věcech jednat. 

3. Poplatník je povinen do lhůty 15 dnů oznámit správci poplatku ukončení provozování 
výherního hracího přístroje. 

 
Čl. 5 

Vznik a zánik poplatkové činnosti 
Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. ode dne zahájení 
provozu výherního hracího přístroje. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení 
provozu. 
 



 
 
 
 

Čl. 6 
Sazba poplatku 

Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj na tři měsíce se stanovuje ve výši 
5.000,- Kč. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než tři 
měsíce, stanovuje se poplatek v poměrné výši k počtu dní, kdy bude výherní hrací přístroj 
v provozu. 

Čl. 7 
Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný: 
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu nejvýše tří měsíců 

v kalendářním roce, do 10 dnů po zahájení provozu výherního hracího přístroje 
b) při povolení provozu výherního hracího přístroje na dobu nejvýše šesti měsíců 

v kalendářním roce ve dvou splátkách, přičemž první splátka bude splatná do 10. dne 
po zahájení provozu výherního hracího přístroje, druhá splátka bude splatná do 10. 
dne po uplynutí tří měsíců provozu výherního hracího přístroje 

c) při povolení  provozu výherního hracího přístroje nejdéle na jeden kalendářní rok ve 
čtyřech splátkách, přičemž první splátka bude splatná do 10. dne pro zahájení provozu, 
každá další splátka pak vždy 10. den příslušného čtvrtletí 

d) při povolení provozu výherního hracího přístroje na dobu delší než tři měsíce, může 
být poplatek zaplacen poplatníkem jednorázově do 10 dnů po zahájení provozu 
výherního hracího přístroje 

 
Poplatek se platí bez vyzvání, v hotovosti do pokladny obecního úřadu, případně na účet 
obce č. 1382072329/0800 u České spořitelny, Pohořelice. 
 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 02.01.2008 
 
 
 
 
Ivana Macková        Ing. Hynek Holánek 
starostka obce              místostarosta 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:   18.12.2007 
 
 
Sňato dne:          03.01.2008 


