
Vyhláška města Čelákovice  E 34/98 
o místních poplatcích za provozování výherních hracích přístrojů 

Městské zastupitelstvo města Čelákovice schválilo dne DD. MM. 1998 na základě ustanovení 
§ 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s ustanoveními § 14 odst. 1 písm. h), § 16 odst. 1 a 2 a § 36 odst.1 písm.f) zákona 
ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku 
o místních poplatcích za provozovaný výherní hrací přístroj. 

Čl. I. 
Základní ustanovení 

(1) Město Čelákovice vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. g) zákona č. 565/1990 Sb. o 
místních poplatcích ve znění pozdějších přepisů místní poplatek za provozování výherních 
hracích přístrojů (dále jen VHP). 
(2) Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad v Čelákovicích. 

Čl. II. 
Předmět poplatku 

Předmětem tohoto poplatku je provozovaný VHP. 

Čl. III. 
Poplatník 

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem VHP. 

Čl. IV. 
Oznamovací povinnost 

Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 10 dnů ohlásit správci poplatku uvedení VHP do 
provozu. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název 
právnické osoby, sídlo, IČO, název a č. účtu u peněžního ústavu na němž jsou soustředěny 
peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Poplatník je rovněž povinen oznámit do 
lhůty 10 dní správci poplatku ukončení provozování VHP, tj. zánik své poplatkové 
povinnosti. 

Čl. V. 
Sazba poplatku 

Poplatek za každý VHP činí 5 000,- Kč na tři měsíce. V případě, že VHP bude provozovaný 
po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části. 

Čl. VI. 
Vznik a zánik daňové povinnosti 

(1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla. 
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu. 



Čl. VII. 
Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný: 
a) při povolení provozování VHP na dobu 3 měsíců do posledního dne 2. měsíce po zahájení 
provozu 
b) při povolení provozování na dobu 6 měsíců do posledního dne 4. měsíce po zahájení 
provozu 
c) při povolení provozování na kalendářní rok ve dvou splátkách, první splátka do 30. dubna, 
druhá splátka do 30. září 
d) Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově. 

Čl. VIII. 
Ustanovení společná a závěrečná 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku 
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%. 
(2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může 
mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a 
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů. 
(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně 
závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve 
kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla. 
(4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho 
dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto 
úkonu zpraven. 

Čl. IX. 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení 
DD. MM. 1998. 

V Čelákovicích dne DD. MM. 1998. 

Ing. Marie Pospíchalová 
zástupce starosty 

Ing. Josef Šalda 
starosta města 

 


