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ROZHODNUTÍ
o prominutí místního poplatku z obytu z důvodu mimořádné události

Magistrát města Brna 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 z pobytu na území statutárního města Brna

se promíjí
místní poplatek z pobytu, stanovený obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 17/2019,
o místních poplatcích (dále jen „vyhláška“) za období od 25. 5. 2020 do 31. 12. 2020, a to v plné výši sazby
stanovené vyhláškou 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
Podle ust. § 16b zákona o místních poplatcích „Správce poplatku může z moci úřední poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.“

Rozhodnutí „ve věci, které bude mít zásadní dopad i do řízení s jinými daňovými subjekty“ může převzít
nadřízený správce daně místo podřízeného správce daně (§19 odst. 1 písm. c) daňového řádu).

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.
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Usnesením Vlády České republiky č. 211 ze dne 14. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, č. 82/2020 Sb., byl

s účinností ode dne 14. 3. 2020 od 6:00 hod. kromě stanovených výjimek zakázán maloobchodní prodej
a prodej služeb v provozovnách a přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb.
Zákaz trvá, na základě na základě usnesení Vlády České republiky č. 454 ze dne 23. 4. 2020, o přijetí

krizového opatření č. 196/2020 Sb.

Tuto událost, která dopadá na široký okruh fyzických osob, které nejsou přihlášené na území statutárního
města Brna, a je jim znemožněno krátkodobé ubytování na území statutárního města Brna, lze považovat za

mimořádnou událost ve smyslu ust. § 16b zákona o místních poplatcích.
Podle ust. čl. 1 odst. 4 vyhlášky řízení o poplatku vykonávají příslušné úřady městských částí, na jejichž území
je ubytování poskytováno.

Rozhodnutím č. j. MMB/0180720/2020 ze dne 05. 05. 2020 Magistrát města Brna jako nadřízený správce
poplatku převzal podle ust. § 19 odst. 1 písm. c) daňového řádu rozhodnutí ve věci prominutí místního poplatku
místo podřízených správců poplatku, všech úřadů městských částí statutárního města Brna, a to z důvodu, že
jde o rozhodnutí ve věci, které bude mít zásadní dopad do poměrů daňových subjektů na celém území
statutárního města Brna.

Tímto rozhodnutím Magistrát města Brna jako nadřízený správce poplatku, který převzal rozhodnutí ve věci,
a dále jako správce místního poplatku z pobytu přistoupil k prominutí místního poplatku z pobytu na celém
území statutárního města Brna způsobem uvedeným v bodě I. tohoto rozhodnutí v souladu s ustanovením
§ 16b zákona o místních poplatcích.
Účelem tohoto rozhodnutí je přispět k znovuoživení cestovního ruchu a společenských poměrů na území

města po skončení mimořádných opatření, omezujících poskytování ubytovacích služeb.
Vydání rozhodnutí o prominutí místního poplatku nezbavuje plátce poplatku povinnosti řádně a včas splnit

ohlašovací povinnost a vést řádně evidenci ubytovaných osob. Poplatky, vybrané od poplatníků před účinností
tohoto rozhodnutí jsou plátci poplatku povinni odvést místně příslušnému správci poplatku v termínech,
stanovených vyhláškou.

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

opravné prostředky.
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