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O MÍSTNÍM  POPLATKU   
ZA  PROVOZOVANÝ  VÝHERNÍ  HRACÍ  PŘÍSTROJ 

 
 
Zastupitelstvo města Šumperka  se usneslo v souladu s ustanovením §10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě  
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
na svém zasedání dne   6. 11. 2003 vydat  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen  „vyhláška“): 
 

Článek 1 
Základní  ustanovení 

 
1. Město Šumperk vybírá místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen “poplatek”). 
 
2. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen “VHP”) podléhá každý povolený VHP1. 
 

Článek 2 
Správce poplatku 

 
1. Správu poplatku vykonává Městský úřad Šumperk odbor finanční a plánovací  (dále jen  “správce 

poplatku”). 
 
2. Správce poplatku je oprávněn činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení 

poplatkových povinností, zejména má právo vyhledávat poplatníky, vybírat, vymáhat a kontrolovat 
plnění poplatkových povinností. 

 
Článek 3 
Poplatník 

 
Poplatníkem  uvedeného poplatku je provozovatel VHP, kterým může být jen právnická osoba            
se sídlem na území České republiky, které příslušný orgán vydal povolení k provozování VHP2. 
 

Článek 4 
Sazba poplatku 

 
1. Sazba poplatku za každý VHP činí : 

na  3 měsíce                         5.000,- Kč/VHP 
na  6 měsíců                       10.000.- Kč/VHP 
na 12 měsíců                      20.000,- Kč/VHP 

 
2. V případě, že VHP bude provozován po dobu kratší než 3 měsíce,  bude poplatek činit poměrnou 

část sazby poplatku.  Poměrná část sazby poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
 

Článek 5 
Oznamovací povinnost 

 
1. Do 8 kalendářních dnů od uvedení VHP do provozu je poplatník povinen danou skutečnost 

oznámit správci poplatku. 
 
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické 

osoby, sídlo právnické osoby, a  identifikační číslo. Současně uvede číslo účtu u peněžních 
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 

 
3. Do 8  dnů od ukončení provozu VHP, tj. od zániku poplatkové povinnosti, je poplatník povinen 

danou skutečnost oznámit správci poplatku. 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  
MĚSTA ŠUMPERKA č. 9/2003 



 - 2 - 

Článek 6 
Splatnost poplatku 

 
Poplatek je splatný : 
a) při povolení VHP na dobu 3 měsíců  poslední den třetího měsíce od  uvedení VHP do provozu, 
b) při povolení VHP na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách.  První   splátka je splatná  do posledního 

dne třetího měsíce od uvedení VHP do provozu, druhá   splátka je splatná  do posledního dne 
šestého měsíce od uvedení  VHP do provozu, 

c) při povolení VHP na dobu 12 měsíců ve čtyřech splátkách. První splátka je splatná do konce 
měsíce března, druhá splátka je splatná do konce měsíce  června, třetí splátka je splatná 
do konce měsíce září a čtvrtá splátka je splatná do konce měsíce prosince příslušného 
kalendářního roku. 

 
Článek 7 
Sankce 

 
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku 

poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich 
nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. 
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

 
2. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze 

dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková  
povinnost vznikla. 

 
3. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměřené poplatku, běží 

tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce  o tomto úkonu písemně 
uvědomen.  Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, 
ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

 
4. O řízení ve věcech poplatků stanovených touto vyhláškou platí zvláštní předpisy3, pokud zákon 

o místních poplatcích nestanoví jinak. 
 

Článek 8 
Zrušovací ustanovení a účinnost 

 
1. Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší  obecně závazná vyhláška č. 85/02, o místním poplatku 

za provozovaný výherní hrací přístroj,  která byla schválena dne  12. 12. 2002 a nabyla účinnosti 
dnem 1. 1. 2003  

 
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. 1. 2004. 
 
 
 

   Mgr. Zdeněk Brož                                                           Ing. Marek Zapletal  
     starosta města                                                                1. místostarosta 

 
                                                
1 zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 
2 §1 odst. 6 zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 

předpisů 
3 zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
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