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ROZHODNUTÍ
o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu
mimořádné události

Městský úřad Tachov, jako správce místního poplatku z pobytu (dále jen „správce poplatku“),
podle ust. § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“), a ust. § 259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),
rozhodl z moci úřední takto:
I. Poplatníkům místního poplatku z pobytu dle ust. § 3 zákona o místních poplatcích
se promíjí
v plné výši místní poplatek z pobytu, stanovený obecně závaznou vyhláškou města Tachov
č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, včetně příslušenství za poplatkové období
od 25.2.2022 do 31.12.2022, a to z důvodu mimořádné události.
II. Prominutí místního poplatku z pobytu podle bodu I. tohoto rozhodnutí se vztahuje na
fyzické osoby, které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným
konfliktem na Ukrajině, 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
Vláda České republiky v reakci na aktuální situaci na území Ukrajiny vydala dne 25.2.2022
Usnesení č. 129 o poskytnutí pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou v kontextu bezpečnostní
situace na Ukrajině v ohrožení a přicestovali na území České republiky, a realizaci
souvisejících opatření. Jedná se především o pomoc těm občanům Ukrajiny, kteří nemají
možnost materiálního zabezpečení z vlastních nebo jiných prostředků - např. prostředky na
pokrytí ubytování, stravování, na základní hygienické potřeby, kapesné, na sociální a
materiální zabezpečení.
Podle ustanovení § 16b zákona o místních poplatcích může správce poplatku z moci úřední
poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména
živelních událostech. Předmětné ustanovení demonstrativním výčtem stanoví, že mimořádnou
událostí může být například živelná pohroma (záplavy, vichřice apod.), nelze však vyloučit,
že takovou událostí může být i okolnost způsobující ztíženou sociální nebo životní situaci
poplatníka.
Podle ustanovení § 259 odst. 2 daňového řádu může k prominutí poplatku i příslušenství dojít
od vzniku poplatkové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení poplatku, a to i poté,
když došlo k jeho úhradě.
S ohledem na shora uvedené posoudil správce poplatku nastalou situaci jako mimořádnou,
a rozhodl proto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (ust. § 259 odst. 4 daňového řádu).
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