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Rozhodnutí 
o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné 
vyhlášky města č. 4/2019, článku 5, odst. 1), písm. a) z důvodu mimořádné události 

Městský úřad Horažďovice jako správce místních poplatků (dále jen „správce poplatku“) příslušný podle 
§ 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
místních poplatcích“) rozhodl podle § 16b zákona o místních poplatcích a § 259 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), z moci úřední takto: 
Poplatníkům místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství dle ust. § 10 písm. d) zákona 
o místních poplatcích (dále jen „poplatek za VP“) 
 

se promíjí 
 

místní poplatek za VP, stanovený obecně závaznou vyhláškou města Horažďovice č. 4/2019 čl. 5 odst. 
1) písm. a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, za poplatkové období od 
01.01.2021 do 31.12.2021, z důvodu mimořádné události. 
 

Odůvodnění: 
 

Usnesením vlády České republiky byl vyhlášen nouzový stav (69/2020 Sb.), neboť je Česká republika 
zasažena pandemií způsobenou virem SARS-CoV-2. Celostátní karanténní a další opatření, která byla 
zavedena z důvodu ochrany zdraví obyvatel, mj. omezují či znemožňují obchodní možnosti podnikatelů, 
a mohou vést ke snížení jejich platební schopnosti. Tuto událost, která dopadá i na poplatníky poplatku 
za užívání VP, lze považovat za mimořádnou událost ve smyslu ust. § 16b zákona o místních poplatcích. 
Správce poplatku proto za účelem zmírnění tíživé situace poplatníků přistoupil k výše uvedenému 
opatření, které spočívá v prominutí poplatku za VP za umístění zařízení sloužících pro poskytování 
prodeje a služeb za poplatkové období od 01.01.2021 do 31.12.2021, všem poplatníkům. 
Povinnost podání Ohlášení užívání veřejného prostranství je nezměněna.  
 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (ust. § 259 odst. 4 daňového řádu). Z důvodu 
prominutí místního poplatku či jeho příslušenství může poplatníkům, kteří je již za příslušné období 
uhradili, vzniknout přeplatek ve smyslu § 154 odst. 1 daňového řádu. V případě, že se přeplatek stane 
vratitelným, může poplatník za podmínek § 155 daňového řádu požádat o jeho vrácení. 
 
     Otisk úředního razítka 
Ing. Marie Velková v.r. 
vedoucí finančního odboru 


