
 

 

21. 

 

Obecně závazná vyhláška 

 

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní 
videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému 

  
 
          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 15. 12. 2011  vydat podle § 44 
odst. 3 písm. d) zákona  č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 odst. 2 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona 
č. 281/2009 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 
 

§ 1 
Obsah vyhlášky 

  
          (1) Touto vyhláškou se stanoví sazby místního poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému 
(dále jen „poplatek”) na území hlavního města Prahy, vznik a zánik poplatkové povinnosti, 
lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost poplatku a řízení o poplatku. 
 
          (2) Poplatníka, předmět poplatku a zvýšení poplatku upravuje zákon o místních 
poplatcích1). Řízení ve věcech poplatků upravuje jiný právní předpis2), pokud zákon 
o místních poplatcích1) nestanoví jinak. 
  
 

§ 2 
Sazba poplatku 

  
Sazba poplatku činí na tři měsíce 5 000 Kč pro celé území hlavního města Prahy. 

   
 
 

§ 3 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 
          (1) Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího přístroje, 
koncového interaktivního videoloterního terminálu a lokálního herního systému do provozu. 
 

 (2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu povoleného výherního 
hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního terminálu a lokálního herního 
systému.  
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§ 4 
 Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti 

  
          (1) Ohlašovací povinnost je splněna podáním žádosti o povolení k provozování 
výherního hracího přístroje. V případě, kdy povolení k provozování výherního hracího 
přístroje, koncového interaktivního videoloterního terminálu nebo lokálního herního systému 
vydává Ministerstvo financí, je poplatník povinen podat správci poplatku ohlášení k poplatku 
do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit 
poplatek.  
  

(2) V ohlášení3) poplatník uvede:  
a) název nebo obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo, popřípadě další adresu 
pro doručování, osoby, které jsou jeho 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;  
c) identifikační znaky výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního 
terminálu nebo lokálního herního systému, počet kusů/herních míst, jeho umístění, jakož 
i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. 
 

(3) Nedílnou součástí ohlášení3) je kopie rozhodnutí Ministerstva financí, kterým byl 
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál nebo lokální herní systém 
povolen.  
            

(4) Poplatník je rovněž povinen, v případě zahájení provozu výherního hracího 
přístroje, koncového interaktivního videoloterního terminálu nebo lokálního herního systému 
později, nežli v den, od kterého byl provoz výherního hracího přístroje, koncového 
interaktivního videoloterního terminálu nebo lokálního herního systému povolen, 
anebo v případě ukončení provozu výherního hracího přístroje, koncového interaktivního 
videoloterního terminálu nebo lokálního herního systému dříve, nežli v poslední den období, 
na které byl provoz výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního 
terminálu nebo lokálního herního systému povolen, oznámit tuto skutečnost, ve lhůtě 
do 15 dnů ode dne zahájení nebo ukončení provozu, správci poplatku.   
 
           (5) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou další skutečnost, mající vliv 
na poplatkovou povinnost, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.  
  

 
§ 5 

Splatnost poplatku 
  
          (1) Je-li provoz výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního 
terminálu nebo lokálního herního systému povolen na dobu kratší než tři měsíce, je poplatek 
splatný poslední den prvního měsíce období, na které je provoz povolen. 
  
          (2) Je-li provoz výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního 
terminálu nebo lokálního herního systému povolen na dobu tří, šesti, devíti nebo dvanácti 
měsíců nebo na delší období, které odpovídá násobku tří měsíců, je poplatek splatný 
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ve splátkách, a to vždy poslední den druhého měsíce každého započatého tříměsíčního období 
ve výši odpovídající délce provozu v příslušných třech měsících. 
  
          (3) Je-li provoz výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního 
terminálu nebo lokálního herního systému povolen na dobu delší než tři měsíce, která 
neodpovídá období uvedenému v odstavci 2, je poplatek splatný ve splátkách, a to vždy 
poslední den druhého měsíce tříměsíčního období a poslední den prvního měsíce zbývajícího 
období, a to ve výši odpovídající délce provozu v příslušných měsících. 
  
          (4) Připadne-li splatnost na prosinec, poplatek je splatný vždy do 15. prosince.  

  
  

§ 6 
Řízení o poplatku 

 
          (1) Řízení o poplatku vykonávají úřady městských částí příslušné k vydání povolení 
k provozování výherního hracího přístroje podle jiného právního předpisu4). V případě, kdy 
povolení k provozování výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního 
terminálu, nebo lokálního herního systému, vydává Ministerstvo financí podle jiného 
právního předpisu4), vykonává řízení o poplatku úřad městské části, v jejímž územním obvodu 
je výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál, nebo lokální herní systém 
umístěn. 
  
          (2) Úřady městských částí, které vykonávají řízení o poplatku, provádějí kontrolu 
dodržování podmínek rozhodných pro vybrání poplatku a jeho správné placení. 
  

 
§ 7 

Přechodné ustanovení 
  

       (1) Poplatník je povinen ve lhůtě do 15 dnů od účinnosti této vyhlášky ohlásit správci 
poplatku povolené výherní hrací přístroje, koncové interaktivní videoloterní terminály 
nebo lokální herní systémy povolené Ministerstvem financí provozované k datu účinnosti této 
vyhlášky. 
 

 (2) Místní poplatky za provozované výherní hrací přístroje nebo jiná technická herní 
zařízení, které byly povoleny podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se vyměří podle dosavadních právních 
předpisů.  
 

 
§ 8 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se:  

1. obecně závazná vyhláška č. 9/2010 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení; 
2. obecně závazná vyhláška č. 7/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 9/2010 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení. 
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§ 9 
Účinnost 

  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012. 

 
 
 
 
 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
primátor hlavního města Prahy 

 
 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph. D. 
1. náměstek primátora hlavního města Prahy 

 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
2) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. 
3) § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. 
4) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 
 




