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ROZHODNUTÍ
o prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události
Městský úřad Česká Třebová, jako správce místního poplatku za užívání veřejného prostranství, (dále
"správce poplatku"), rozhodl podle ustanovení § 16b a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále
jen „ZMP“) a podle ustanovení § 259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen "DŘ"), vše ve znění
pozdějších předpisů,

ROZHODL Z MOCI ÚŘEDNÍ TAKTO:
I. Poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, dále za umístění zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb (předzahrádky a vystavení zboží) zařízení pro poskytování hostinských služeb a občerstvení
dle ust. § 4 ZMP č. 565/1990 Sb. (dále jen „poplatek za užívání VP“)
SE ČÁSTEČNĚ PROMÍJÍ VE VÝŠI 50 %
místní poplatek za užívání VP, stanovený obecně závaznou vyhláškou města Česká Třebová č. 2/2020, která
je účinná ode dne 01.01.2021, v článku 5, odst. 1), písm. a), b), c), d) a dle odst. 2), písm. a) b) za
poplatkové období od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.12.2021, který je splatný dle čl. 6 odst.
1) a 2) předmětné vyhlášky a to, včetně příslušenství, z důvodu mimořádné události, za kterou správce daně
považuje ekonomické důsledky vládních opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2, které budou mít vliv na hospodaření
poplatníků místního poplatku za užívání VP.
II. Prominutí místního poplatku za užívání VP podle bodu I tohoto rozhodnutí se vztahuje na všechny
poplatníky, jichž se důvod prominutí týká, tj. provozovatelů všech dočasných staveb a prodejních zařízení
pro poskytování hostinských služeb a občerstvení (dále „předzahrádky“), dále zařízení sloužících pro
poskytování prodeje ( dále „vystavení zboží před obchody“), a to ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
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III. Rozhodnutí je podle ust. § 16b odst. 3 ZMP oznámeno vyvěšením na úřední desce a zároveň zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ODŮVODNĚNÍ
Podle ustanovení § 259 odst. 2 DŘ může k prominutí poplatku (i jeho příslušenství) dojít od vzniku
poplatkové povinnosti až do doby, uplynutí lhůty pro placení daně, a to i poté, kdy došlo k jeho úhradě.
Prominutí poplatku v této souvislosti probíhá v mezích zákona.
Podle ustanovení § 16b ZMP správce poplatku může poplatek (nebo jeho příslušenství) z moci úřední zcela
nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.
Česká republika je zasažena pandemií, způsobenou virem SARS-CoV-2. Celostátní karanténní a další
opatření, která byla zavedena z důvodu ochrany zdraví obyvatel, mj. omezují či znemožňují pracovní
možnosti obyvatel, a mohou vést ke snížení jejich platební schopnosti. Tuto událost, která dopadá i na
poplatníky – provozovatele „předzahrádek“ a „vystavení zboží před obchody“, lze považovat za
mimořádnou událost ve smyslu ust. § 16b ZMP. Správce poplatku proto za účelem zmírnění tíživé situace
poplatníků přistoupil k výše uvedenému opatření, které spočívá v částečném prominutí poplatku za užívání
VP za poplatkové období od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.12.2021, splatnému dle OZV č.
2/2020 čl. 6 odst. 1) a 2), včetně příslušenství, všem poplatníkům.

POUČENÍ
Osoby zúčastněné na správě daní jsou podle § 52 odst. 1 DŘ vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při
správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. Za porušení povinnosti mlčenlivosti lze uložit pokutu podle
§ 246 DŘ až do výše 500.000 Kč.
Proti rozhodnutí ve věci prominutí poplatku nebo příslušenství poplatku nelze uplatnit opravné prostředky
(§ 259 odst. 4 DŘ).

Ing. Jiří Smrčka v. r.
vedoucí odboru majetku města
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