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Doporučení k prominutí místního poplatku z pobytu za období 01.01.2021–31.03.2021 
COVID-19 

 

Vážení, 
 

v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení si Vám 

v návaznosti na obdobný postup v předcházejícím období (přípis č. j. MHMP 499768/2020 ze 

dne 20. 4. 2020) dovolujeme poskytnout následující doporučení k prominutí místního poplatku 

z pobytu za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021. 

 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry 

života obyvatel v hlavním městě Praze, odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města 
Prahy poskytuje příslušným správcům poplatku doporučení k aplikaci ustanovení § 16b zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o místních poplatcích“). 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 živelních 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, 
naposledy do 22. 1. 2021, a to na základě usnesení Vlády České republiky č. 1373 ze dne 
23. 12. 2020, č. 593/2020 Sb. 
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Usnesením Vlády České republiky č. 1376 ze dne 23. 12. 2020, č. 596/2020 Sb., o přijetí 
krizového opatření, bylo s účinností ode dne 27. 12. 2020 kromě stanovených výjimek zakázáno 
poskytování ubytovacích služeb. Zákaz byl prodloužen naposledy do 22. 1. 2021, usnesením 

Vlády České republiky č. 12 ze dne 7. 1. 2021, č. 9/2021 Sb. V současnosti je tak zakázáno 

poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb 

a) osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 
b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, 
c) cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením 

na území České republiky, 
d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, 
e) 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, 

f) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení 
vlády. 

 

Tuto událost, která dopadá na široký okruh podnikatelů na území hlavního města Prahy, kteří 
jsou postiženi zákazem prodeje nebo poskytováním služeb, lze považovat za mimořádnou 
událost ve smyslu ust. § 16b zákona o místních poplatcích. 

 

Po dobu omezení volného pohybu osob stanovené krizovými a mimořádnými opatřeními není 
zároveň dán jeden z účelů místního poplatku z pobytu, kterým je kompenzovat hlavnímu městu 
Praha náklady, které jsou spojeny s turistickým ruchem. 

 

Správcem poplatku z pobytu je úřad městské části příslušný podle místa poskytnutí úplatného 
pobytu s výjimkou hotelů * až *****, kde správu vykonává MHMP, a to v přenesené 
působnosti na základě ust. § 7 obecně závazné vyhlášky č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním 

poplatku z pobytu (dále jen „vyhláška o místním poplatku z pobytu“), § 3 odst. 1 a přílohy č. 3 
pol. 7 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 

města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona o místních poplatcích. 
 

S ohledem na vývoj aktuální situace a z důvodu možných budoucích změn v rámci krizových 
a mimořádných opatření doporučujeme plošné  prominutí poplatku z pobytu všem 
poplatníkům za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021. 

 

O tomto doporučení byli zastupitelé hlavního města Prahy informováni na 23. zasedání 

Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 21. 1. 2021. 

 

Případné prominutí poplatku realizuje příslušný správce poplatku rozhodnutím (viz příloha 
č. 1). Na základě takového rozhodnutí se promíjí poplatek všem poplatkovým subjektům, jichž 
se důvod prominutí týká. Rozhodnutí o prominutí je správce poplatku povinen oznámit, a to 

vyvěšením na své úřední desce. 
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Zda přistoupit ke zmírnění finančních dopadů na poplatníky místního poplatku z pobytu 
je na zvážení a rozhodnutí správce poplatku příslušného úřadu městské části. 
 

 

S pozdravem 

 

ředitelka odboru daní, poplatků a cen 

podepsáno elektronicky 

Přílohy: 
1. vzor rozhodnutí o prominutí místního poplatku podle § 16b zákona o místních poplatcích 


