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	Za předtištěným kódem CZ uveďte kmenovou část přiděleného DIČ.: 
	dicCZ: 
	strana: 
	Číslo řádku: 
	Uveďte název obce, kam bylo umístění VHP nebo JTHZ, resp. jejich herní místa, povoleno.: 
	Uveďte kód obce uvedené ve sl. 2 z číselníku obcí (CISOB), který byl zaveden sdělením Českého statistického úřadu č. 364/2002 Sb. o zavedení Číselníku obcí (CISOB), a je k dispozici na webových stránkách Českého statistického úřadu http://www.czso.cz v nabídce Číselníky, kde se průběžně aktualizují.: 
	Uveďte počet dnů, po které byly VHP nebo JTHZ (herní místa) v dané obci povoleny v daném odvodovém období. Přitom lze předpokládat, že údaje k jedné obci budou uvedeny na více řádcích s ohledem na to, že každý z VHP nebo z JTHZ může být povolen na jiné časové období.: 
	Uveďte počet herních míst týkajících se VHP, které byly povoleny v dané obci po dobu uvedenou ve sl. 4.: 
	Uveďte počet herních míst týkajících se JTHZ, které byly povoleny v dané obci po dobu uvedenou ve sl. 4.: 
	Uveďte součet počtu dnů, ve kterých byl každý z VHP a JTHZ povolen, a to součinem sl. 4 a sl. 5 nebo součinem sl. 4 a sl. 6 nebo součinem sl. 4 a součtu sl. 5 + sl. 6, podle toho, zda je v daném řádku vyplněn sloupec 5 i 6, nebo pouze jeden z nich [sl. 4 x (sl. 5 + sl. 6)]. Celkový součet všech řádků uvedených ve sl. 7 se přitom rovná údaji uvedenému v hlášení na ř. 170.: 
	Uveďte kód řádku podle toho, o jakou změnu se jedná.Pro označení dotčených řádků se použijí následující kódy:O – kód pro označení řádku, pokud se opravují údaje uvedené na již existujícím řádku ve zvláštní příloze k bezprostředně předcházejícímu hlášení; v tomto případě zůstane zachováno číslo řádku ze sl. 1 bezprostředně předcházející zvláštní přílohy, včetně údajů, které zůstávají beze změny.R – kód pro označení řádku, pokud se ruší již existující řádek ve zvláštní příloze k bezprostředně předcházejícímu hlášení. Číslo řádku ze sl. 1 bezprostředně předcházející zvláštní přílohy zůstane zachováno, resp. bude již pro další úpravy obsazeno a nebude možné místo něj vložit nový řádek. Pro účely odstranění pochybností o správnosti rušeného řádku vyplňte u tohoto řádku údaje ve sl. 1, 2 a 3.V – kód pro označení řádku, který se vkládá jako nový oproti zvláštní příloze k bezprostředně předcházejícímu hlášení, přičemž číslo nového řádku musí být vždy o 1 vyšší než číslo posledního řádku ve zvláštní příloze k bezprostředně předcházejícímu hlášení.: 
	Celkový součet všech řádků uvedených ve sl. 7 se přitom rovná údaji uvedenému v hlášení na ř. 170.: 
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