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ROZHODNUTÍ  
o prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události 

 
Výše uvedený Městský úřad v Jevíčku, jako správce místních poplatků, v souladu s ustanovením       
§ 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon      
o místních poplatcích“) a v souladu s ustanovením § 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 za užívání veřejného prostranství za umístění zařízení pro 
poskytování služeb dle ustanovení § 4 zákona o místních poplatcích 
 

se promíjí  
 
místní poplatek za užívání veřejného prostranství stanovený obecně závaznou vyhláškou města 
Jevíčka č. 3/2019 za poplatkové období červenec 2020 až prosinec 2021 z důvodu mimořádné 
události.  
 
II. Prominutí místního poplatku za umístění zařízení pro poskytování služeb se vztahuje na všechny 
poplatníky, jichž se důvod prominutí týká, tj. na fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné 
prostranství způsobem uvedeným v Čl. 6 odst. 1a a 2a obecně závazné vyhlášky č. 3/2019.  
 
III. Rozhodnutí je podle ustanovení § 16b odst. 3 zákona o místních poplatcích oznámeno vyvěšením 
na úřední desce a zároveň zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 

Odůvodnění  
Česká republika je zasažena pandemií, způsobenou virem SARS-CoV-2. Celostátní karanténní a další 
opatření, která byla zavedena z důvodu ochrany zdraví obyvatel, mj. omezují či znemožňují pracovní 
možnosti obyvatel, a mohou vést ke snížení jejich platební schopnosti. Tuto událost, která dopadá i 
na poplatníky poplatku za užívání veřejného prostranství, lze považovat za mimořádnou událost    
ve smyslu ustanovení § 16b zákona o místních poplatcích. Správce poplatku proto za účelem 
zmírnění tíživé situace poplatníků přistoupil k výše uvedenému opatření, které spočívá ve snížení 
poplatku za užívání veřejného prostranství za rok 2020 a 2021.  

 
Poučení 

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