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Rozhodnutí

o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události

Magistrát hl. m. Prahy, jako správce místního poplatku, podle ustanovení §16b zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“) a podle ustanovení § 259 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodl z moci úřední takto:
I. Poplatníkům místního poplatku z pobytu dle ust. § 3 zákona o místních poplatcích
se promíjí
místní poplatek z pobytu stanovený vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku
z pobytu (dále jen „Vyhláška“), za období od 1. 4. 2021 do 31. 5. 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,
zejména živelných událostech.
Vláda České republiky usnesením č. 957 ze dne 30. 9. 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 /označovaný jako SARS-CoV-2/
na území České republiky nouzový stav. Vyhlášený nouzový stav byl opakovaně prodlužován,
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naposledy do 11. 4. 2021, a to na základě usnesení Vlády České republiky č. 314 ze dne 26. 3.
2021, č. 146/2021 Sb.
Usnesením Vlády České republiky č. 298 ze dne 18. 3. 2021, č. 133/2021Sb., o přijetí krizového
opatření, bylo s účinností ode dne 22. 3. 2021 kromě stanovených výjimek zakázáno
poskytování ubytovacích služeb. Zákaz byl prodloužen naposledy do 11. 4. 2021, usnesením
Vlády České republiky č. 315 ze dne 26. 3. 2021, č. 147/2021 Sb.
Ze zákazu poskytování ubytovacích služeb je vyloučeno poskytnutí ubytování osobám za
účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, osobám, kterým byla
nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, cizincům do doby opuštění území České
republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky, osobám, kterým byla
nařízena izolace nebo karanténa, osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním
samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění
kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo
pro zajištění ubytování osob bez domova, osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného
před účinností tohoto usnesení vlády,
Omezení volného pohybu osob stanovené krizovými a mimořádnými opatřeními, kdy není dán
jeden z účelů místního poplatku z pobytu, kterým je kompenzovat hlavnímu městu Praha
náklady, které jsou spojeny s turistickým ruchem, vývoj současné situace a možné budoucí
změny v rámci krizových a mimořádných opatření lze považovat za mimořádnou událost ve
smyslu ust. § 16b zákona o místních poplatcích.
Vývoj všeobecné situace má negativní finanční dopad i na poplatníky místního poplatku
z pobytu, kterým je nebo v budoucnu bude umožněn nákup ubytovacích služeb.
Tímto rozhodnutím Magistrát hlavního města Prahy jako správce místního poplatku dle § 15
zákona o místních poplatcích a ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 Vyhlášky přistoupil k
plošnému prominutí místního poplatku pobytu u poplatníků ubytovaných v hotelech *až *****,
kde správu poplatku vykonává Magistrát hlavního města Prahy, a to způsobem uvedeným v
bodě I. tohoto rozhodnutí a v souladu s ustanovením § 16b zákona o místních poplatcích.
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.
JUDr. Soňa Thuriová
ředitelka odboru daní, poplatků a cen
podepsáno elektronicky
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