
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 4. 2012 

Bod pořadu jednání:         

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se zrušuje obecně závaz-

ná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo 

jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 

 

 

Zpracoval: Ing. Hana Hrbková, vedoucí oddělení poplatků a pohledávek 

odbor, oddělení: odbor ekonomiky a majetku 

telefon: 48 524 3225 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku 

Projednáno: v radě města dne 17.4.2012 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 

Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

 v y d á v á

 

Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec, kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech-

nické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. 
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Důvodová zpráva 

 

Dne 30.12.2011 byl uveřejněn ve Sbírce zákonů, částka č. 158, pod č. 458/2011 Zákon 

ze dne 20. prosince 2011 o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a 

dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který mj. v ČÁSTI PÁTÉ Změna zákona o 

místních poplatcích Čl. IX, mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, tak, že s účinností dnem 1. ledna 2012 zrušuje § 1 písm. g) poplatek za 

provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo 

lokálního herního systému, a zrušuje § 10a, ve kterém je definován předmět, poplatník a sazba 

tohoto poplatku. 

 

 Aby byla zachována zásada zákonnosti, je třeba na výše uvedené skutečnosti reagovat 

zrušením Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 10/2010 o místním 

poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 

Ministerstvem financí. 

                                          

 

Vyhláška nabude účinnosti dnem 15. května 2012. 
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č. 2/2012 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické 

herní zařízení povolené Ministerstvem financí 

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 26. 4. 2012 usneslo vydat 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku 

(dále jen „vyhláška“): 

 

Čl. 1 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní 

hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. 
 

 

Čl. 2 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Bc. Jiří Šolc, v. r. Bc. Martina Rosenbergová, v. r. 

náměstek primátorky  primátorka města 
 

 


