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R o z h o d n u t í  

o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události   

Úřad městské části Praha 9 jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o místních poplatcích“) a podle ustanovení 

§ 259    odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,  daňový  řád,   ve  znění   pozdějších  předpisů  (dále   jen „daňový řád“),  

r o z h o d l   z moci úřední 

t a k t o:  

I. Poplatníkům místního poplatku z pobytu dle ust. § 3 zákona o místních poplatcích 

se  p r o m í j í  

místní poplatek z pobytu stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku 

z pobytu, za období od 01.06.2021 do 30. 06. 2021, a to v plné výši stanovené sazby, z důvodu mimořádné události. 

II. Prominutí místního poplatku z pobytu podle bodu I tohoto rozhodnutí se vztahuje na všechny poplatníky, jichž 

se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

III. Rozhodnutí je podle ust. § 16b odst. 3 zákona o místních poplatcích oznámeno vyvěšením na úřední desce a 

zároveň zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Odůvodnění:  

 Podle ustanovení § 16b zákona o místních poplatcích lze prominout (zcela nebo částečně) kterýkoliv místní 

poplatek nebo jeho příslušenství a to z moci úřední při mimořádných událostech. Vláda  České  republiky 

usnesením č.957 ze dne 30.09.2020, č.391/2020 Sb. vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 

Sb. o bezpečnosti České republiky,  z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru  

(označený jako SARS-CoV-2) na území České republiky nouzový stav. Vyhlášený nouzový stav, který byl 

opakovaně prodlužován, byl ukončen 11. dubna 2021. Vláda proto schválila mimořádná opatření, kterými 

Ministerstvo zdravotnictví zavedlo protiepidemická opatření na základě tzv. pandemického zákona (zákon 

č.94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii a o změně některých souvisejících zákonů). 

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo postupem podle § 69 odst. 1 písm.b) a i) odst.2 zíkona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 

2 písm. B) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii a o změně některých 

souvisejících zákonů mimořádná opatření č.j.:MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN a č.j.: MZDR 21735/2021-

1/MIN/KAN, která nabyla účinnosti dne 24.května 2021, a do odvolání je těmito opatřeními omezeno poskytování 

krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb. Nově mohou být ubytovací služby poskytnuty pouze osobám, 

které nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že splňují jednu z podmínek deklarovaných ve výše 

uvedených nařízeních, mimo jiné podstoupení PCR nebo antigenního testu v odběrovém centru s negativním 

výsledkem, případně očkování proti onemocnění COVID-19. 

Ubytovací služby mohou být kromě těchto osob poskytnuty také osobám, kterým byla nařízena izolace nebo 

karanténa, které nemají jiné bydliště na území ČR a jejichž ubytování bylo zahájeno před 24.5.2021 a které jsou 

v bytové nouzi a kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek. 



 

 

Tímto rozhodnutím Městská část  Praha 9, úřad městské části jako správce místního poplatku dle § 15 zákona o 

místních poplatcích a ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky přistoupil k plošnému prominutí místního poplatku 

z pobytu všem poplatníkům od 01.06.2021 – 30.06.2021.  

Vydání rozhodnutí o prominutí místního poplatku nezbavuje plátce poplatku řádně a včas plnit ohlašovací  

povinnost.  

 

                                                     Poučení o opravném prostředku : 

 

Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ustanovení § 259 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, uplatnit opravné 

prostředky. 

          

   

  

 

                                                                              Ing. Hana  B l á h o v á 

                                                                       vedoucí odboru ekonomického          

                                                                                        v.r. 

                                                                              

 

 

  

 

 

 

     

              

  

 

  

  


