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Rozhodnutí 

o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události 

Magistrát hl. m. Prahy jako správce místních poplatků, 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 za užívání veřejného prostranství na území hlavního města 
Prahy způsobem podle ust. § 2 odst. 1 písm. c), f) a m) obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. 
hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška“), tzn. umístěním dočasných staveb a zařízení sloužících pro 
poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek, a to i samostatně umístěných) a služeb  

s e  promíjí 

místní poplatek za užívání veřejného prostranství stanovený vyhláškou za období od 14. 3. 2020 
do 31. 12. 2020, a to v plné výši sazby stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události. 

II. Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství 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. 
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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 živelních událostech. 

Vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020, č. 69/2020 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. 

V návaznosti na to byl s účinností ode dne 14. 3. 2020 zakázán maloobchodní prodej na 
tržnicích a tržištích (usnesení Vlády České republiky č. 208 ze dne 13. 3. 2020, o přijetí 
krizového opatření, č. 80/2020 Sb.), maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách 
a přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (usnesení Vlády České 
republiky č. 211 ze dne 14. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, č. 82/2020 Sb.). 

Krizová opatření byla nahrazena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví 
č. j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN ze dne 23. 3. 2020, č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN 
ze dne 26. 3. 2020, č. j. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN ze dne 30. 3.2020, č. j. MZDR 
13361/2020-3/MIN/KAN ze dne 1. 4. 2020, č. j. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN ze dne 
6. 4. 2020 a č. j. MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. 4. 2020. 

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

Podle ust. § 8 odst. 1 vyhlášky řízení o poplatku vykonávají příslušné úřady městských částí, 
v jejichž území leží veřejné prostranství. Jde-li o veřejné prostranství, které je dálnicí, silnicí, 
místní komunikací a veřejně přístupnou účelovou komunikací a kde působnost silničního 
správního úřadu vykonává Magistrát hlavního města Prahy, vykonává řízení o poplatku 
Magistrát hlavního města Prahy. 

Rozhodnutím č. j. MHMP 510068/2020 ze dne 20.04.2020 Magistrát hlavního města Prahy jako 
nadřízený správce poplatku převzal podle ust. § 19 odst. 1 písm. c) daňového řádu rozhodnutí 
ve věci prominutí místního poplatku místo podřízených správců poplatku, úřadů městských 
částí Praha 1–57, a to z důvodu, že jde o rozhodnutí ve věci, které bude mít zásadní dopad i do 
řízení s jinými daňovými subjekty. 

Tímto rozhodnutím Magistrát hlavního města Prahy jako nadřízený správce poplatku, který 
převzal rozhodnutí ve věci, a dále jako správce místního poplatku za užívání veřejného 
prostranství přistoupil k prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství na celém 
území hlavního města Prahy způsobem uvedeným v bodě I. tohoto rozhodnutí v souladu 
s ustanovením § 16b zákona o místních poplatcích. 
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Vydání rozhodnutí o prominutí místního poplatku nezbavuje poplatníka řádně a včas splnit 
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 

Na vědomí: 
1. Úřad městské části Praha 1–57, k rukám správců místních poplatků 
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