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Č.j.: MCLISEN04590/2021/2400/KOL
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V Brně dne 27.5.2021

ROZHODNUTÍ
o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství
z důvodu mimořádné události
Úřad městské části statutárního města Brna Brno-Líšeň podle § 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 městské části
statutárního města Brna Brno-Líšeň podle ustanovení článku 1 odst. 1 písm. c) obecně závazné
vyhlášky č. 30/2020 statutárního města Brna, o místním poplatku (dále jen „vyhláška"),
spočívajícího v umístění restauračních zahrádek, občerstvení před provozovnou
a předsunutých prodejních míst,
se prom íj í

místní poplatek za užívání veřejného prostranství, stanovený vyhláškou za období od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021, 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.
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.
Česká republika je dlouhodobě zasažena pandemií způsobenou virem SARS-CoV-2. Z důvodu
ohrožení zdraví obyvatel v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru byl na celém území
České republiky vyhlášen v souladu s ČI. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti
České republiky, nouzový stav. Na základě vyhlášení nouzového stavu byla vládou České

republiky, jakož i Ministerstvem zdravotnictví, přijata řada karanténních opatření (krizová
opatření, mimořádná opatření), která měla negativní dopad na ekonomickou situaci
především fyzických a právnických podnikajících osob (opatření zakazující či omezující volný
pohyb osob, maloobchodní prodej a prodej v provozovnách, poskytování služeb, konání
kulturních, sportovních, hudebních a dalších uměleckých představení, apod.).

Tuto událost, která dopadá i na poplatníky místního poplatku za užívání veřejného
prostranství, lze považovat za mimořádnou událost ve smyslu ustanovení § 16b zákona o
místních poplatcích.

Za účelem zmírnění dopadů této mimořádné události se správce daně (např. na základě
podnětu Zastupitelstva města Brna dle usnesení č. Z8/27/13 ze dne 25. 5. 2021 rozhodl z moci
úřední prominout postiženým poplatníkům místní poplatek za užívání veřejného prostranství
v rozsahu, uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí.
Vydání rozhodnutí o prominutí místního poplatku nezbavuje poplatníka řádně a včas splnit
ohlašovací povinnost.
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