
 
 

Město Mníšek pod Brdy  
 

Obecně závazná vyhláška č.  6/2010, 
o místních poplatcích – poplatek za provozovaný výh erní hrací p řístroj nebo 

jiné technické herní za řízení povolené Ministerstvem financí  
 

 
Obecně závazná vyhláška m ěsta Mníšek pod Brdy 

 

                                 
Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy vydalo dne  23.9.2010  podle usnesení § 10 písm.d) 

§ 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanoveními §14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 
 
                                                                         Článek I. 
                                                                     Účel vyhlášky 
 
Touto OZV jsou stanoveny sazby za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu * na území města Mníšku pod Brdy, vznik 
a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti a správa poplatku. 
                                       
                                                                        Článek II. 
                                                                  Správce poplatku 
 
Výkon správy místního poplatku provádí Městský úřad v Mníšku pod Brdy, odbor finanční (dále jen 
„správce poplatku“). 
             
                                                                        Článek III. 
                                                                        Poplatník 
 
Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení 
povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu*. 
 
 
                                                                        Článek IV. 
                                                                Ohlašovací povinnost 
 

1. Ohlašovací povinnost je splněna podáním žádosti o povolení provozování výherního hracího 
přístroje Městskému úřadu v Mníšku pod Brdy. 

2. V případě, kdy povolení k provozování výherního hracího přístroje vydává Ministerstvo financí 
nebo v případě, kdy Ministerstvo financí vydává povolení jiného technického herního zařízení, 
je poplatník povinen  podat správci poplatku přiznání k poplatku do 5-ti pracovních dnů ode 
dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit místní poplatek . 

3. Poplatník je rovněž povinen, v případě zahájení a ukončení provozu jinak, než v období, na 
kterém byl provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení 
Ministerstvem financí povolen, oznámit tuto skutečnost ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne 
zahájení nebo ukončení provozu správci poplatku. 

4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické 
osoby, sídlo, identifikační číslo, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny 
peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 

 
*Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 
 
 



5. Poplatník je povinen platit místní poplatek, zapsat typ, výrobní číslo výherního hracího 
přístroje nebo jiného technického hracího zařízení povoleného Ministerstvem financí, umístění 
a dobu jeho provozování, v případě VHP je poplatník povinen vystavit zahajovací protokol o 
prvním uvedení do provozu na dané adrese a ukončovací protokol o jeho přemístění, případně 
ukončení provozu VHP. 

 
 
                                                                    Článek V. 
                                                               Sazba poplatku 
 
Sazba poplatku na území Města Mníšku pod Brdy činí za každý VHP 
nebo jiné herní zařízení:                                                                               5000,- Kč/ 3 měsíce 
 
 
                                                                   Článek VI. 
                                              Vznik a zánik poplatkové povinnosti 
 
1. Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu nebo 

ode dne povolení jiného technického herního zařízení, povoleného ministerstvem financí podle 
jiného právního předpisu*. 

2. Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen 
nebo dnem ukončení povolení jiného technického herního  přístroje, povoleného Ministerstvem 
financí. 

 
                                                                    Článek VII. 
                                                             Splatnost poplatku 
 
1. Poplatek je splatný: 

 1.1. při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního 
        zařízení povoleného Ministerstvem financí na dobu 3 měsíců, do 30-ti dnů po zahájení provozu  
        nebo do 30-ti dnů od povolení Ministerstvem financí 
 1.2. při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního  

zařízení povoleného Ministerstvem financí na dobu 6 měsíců, ve dvou splátkách 
odpovídajících  délce provozu nebo povolení Ministerstva financí v příslušném čtvrtletí, 
splatný vždy 15. den druhého měsíce příslušného čtvrtletí 

 1.3. při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního  
zařízení povoleného Ministerstvem financí na kalendářní rok, ve čtyřech splátkách 
splatných vždy 15. den druhého měsíce příslušného čtvrtletí 

2. Poplatek může být zaplacen poplatníkem i jednorázově. 
 
                                                                  Článek VIII. 
                                                                     Sankce 
 
Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku 
poplatek platebním výměrem dle zvláštního předpisu*. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky 
nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část obec zvýší na trojnásobek. Vyměřené poplatky se 
zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
 
       
 
 
 
 
*§ 11 Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a  Zákona 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 



 
 
 
       
                                                                Článek IX. 
                                                        Přechodné ustanovení 
 
1) Jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí před nabytím účinnosti této 

vyhlášky je poplatník povinen písemně ohlásit správci poplatku do 15 dnů od nabytí účinnosti 
této vyhlášky. 

2) Jiná technická  herní zařízení povolená Ministerstvem financí před nabytím účinnosti této 
vyhlášky, podléhají poplatku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 

3) Poplatek za jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí před nabytím 
účinnosti této vyhlášky, je splatný do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 

    
                
                                                               Článek X. 
                                                   Závěrečné ustanovení 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  12.10. 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek     Ing. Petr Digrin Ph.D. 
    místostarosta              starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 24.9.2010 
 
Sejmuto dne: 11.10.2010 


