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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-Dolní Chabry 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 27.04.2020 do 31. 12. 2020, 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:  

  

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území 
České republiky, z důvodu ohrožení zdraví, v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
(označovaný jako SARS CoV-2), na území České republiky nouzový stav, správce poplatku 
rozhodl v souvislosti s jeho negativními dopady do ekonomické sféry podnikatelů na území 
Městské části Praha-Dolní Chabry, že tímto rozhodnutím zmírní tíživou situaci poplatníků, 
jichž se mimořádná událost dotýká a způsobuje jim újmu. 

Vydání rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu nezbavuje plátce řádně a včas 
splnit ohlašovací povinnost, i když s nulovou sazbou. 

 

Poučení o opravném prostředku:  

  

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

  

V Dolních Chabrech, dne 28.04.2020 

             

  

       Gabriela Chamrová 
      referent místních poplatků 
      podepsáno elektronicky 
  

 
Co: spis 
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