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Rozhodnutí 
 

o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné 
události 

 
 
Úřad městské části Praha 5 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 (dále jen „daňový řád“), rozhodl z moci úřední 
 

takto: 

 

I. 

 
1. Poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území městské 
části Praha 5 umístěním restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to  
i samostatně umístěných, dle § 2 odst. 1 písm. c) obecně závazné vyhlášky  
č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), 

2. Poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území městské 
části Praha 5 umístěním mobilních i stabilních zařízení sloužících pro poskytování 
prodeje na tržišti a mimo tržiště, dle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky 

 
se promíjí 

 
místní poplatek za užívání veřejného prostranství stanovený vyhláškou za období  
od 1.6.2021 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 de dne právní moci 
tohoto rozhodnutí. 
 

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 
 

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení se 
Úřad městské části Praha 5 rozhodl využít pravomoci dle § 16b zákona o místních poplatcích 
a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události přistoupit k prominutí 
místního poplatku za užívání veřejného prostranství umístěním restauračních zahrádek 
sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných, dle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky, 
umístěním mobilních i stabilních zařízení sloužících pro poskytování prodeje formou  
na tržišti a mimo tržiště, dle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky na území městské části  
Praha 5 v období od 1.6.2021 do 31.12.2021. 
 
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. 
 
Vláda České republiky usnesením č. 957 ze dne 30.9.2020, č. 391/2020 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 /označený jako 
SARS-CoV-2/ na území České  
 
Usnesením Vlády České republiky č. 1376 ze dne 23.12.2020, č. 596/2020 Sb., o přijetí 
krizového opatření, byla s účinností ode dne 27.12.2020 kromě stanovených výjimek 
zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách (hotely, pensiony, restaurace, obchody, 
služby apod.). 
 
Usnesením Vlády České republiky č. 353 ze dne 6.4.2021 k mimořádným opatřením 
Ministerstva zdravotnictví se opětovně omezil až na výjimky maloobchodní prodej zboží  
a služeb, poskytování služeb, provoz stravovacích služeb apod. 
 
Tuto událost, která dopadá na široký okruh podnikatelů na území městské části Praha 5, kteří 
jsou zákazem postiženi, lze považovat za mimořádnou událost ve smyslu ustanovení  
§ 16b zákona o místních poplatcích. 
 
Nejčastější využívání veřejného prostranství živnostníky a podnikateli jsou restaurační 
zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěných, prodejní stánky na tržišti  
i mimo něj a vystavené zboží. 
 
Uvedené období je vybráno z důvodu, že se jeví jako stěžejní a nediskriminační z hlediska 
oživení aktivit uvedených živnostníků a podnikatelů, kterým bylo vládními opatřeními 



 

 

znemožněno po dlouhou dobu vykonávat jejich podnikatelskou činnost. I když se zákazová 
opatření vlády proti síření nákazy koronaviru postupně a částečně uvolňují, správce místního 
poplatku za užívání veřejného prostranství vydal toto rozhodnutí, kterým prominul poplatek 
vybraným okruhům poplatníků v omezeném časovém rozpětí. 
 
Správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství je úřad městské části, v jehož 
území leží veřejné prostranství. Jde-li o veřejné prostranství, které je dálnicí, silnicí, místní 
komunikací a veřejně přístupnou účelovou komunikací a kde působnost silničního správního 
úřadu vykonává Magistrát hlavního města Prahy, vykonává správu poplatku Magistrát 
hlavního města Prahy (§ 8 odst. 1 vyhlášky). 
 
Vydání rozhodnutí o prominutí místního poplatku nezbavuje poplatníky řádně a včas splnit 
ohlašovací povinnost. 
 
 

Poučení o opravném prostředku 
 

Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ustanovení § 259 odst. 4 daňového řádu uplatnit opravné 
prostředky. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ing. Zdeněk Pechar                    otisk úředního razítka 
vedoucí odboru ekonomického 
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