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ROZHODNUTÍ
o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Úřad městské části Praha-Libuš, jako správce místních poplatků (dále jen „správce
poplatku“), podle ust. § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcíc
h, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"), a ust.
§ 259 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl z moci úřední takto:

I. Občanů Ukrajiny, kteří jsou vkontextu bezpečnostní situace na Ukrajině
vohrožení a
přicestovali na území České republiky a jejichž totožnost bude prokázá
na cestovním
dokladem,

se promíjí
místní poplatek z pobytu, stanovený obecně závaznou vyhláškou č.18/20
19 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku z pobytu za poplatkové období od 1.3.2022 do 30.6.20
22, a to v plné výši
stanovené sazby, z důvodu mimořádné události.
II. Prominutí místního poplatku z pobytu podle bodu | tohoto rozhodn
utí se vztahuje na
fyzické osoby, které přichází do Ceské republiky zUkrajiny vsouvis
losti sválečným
konfliktem na Ukrajině, a to ode dne právní moci tohoto rozhodn
utí.

Ill. Rozhodnutí je podle ust. § 16b odst. 3 zékona o místníc
h poplatcích oznámeno

vyvěšením na úřední desce a zároveň zveřejněním způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Odůvodnění:
Na'vrh odůvodnění:

Podle ustanovení § 16b zékona o místních poplatcích Ize prominout (zcela
nebo částečně)
místní poplatek nebo jeho příslušenství, a to z moci úřední při mimořá
dných událostech.

Vláda České republiky na základě dostupných informací a vzhledem k aktuální
probíhající
agresi ozbrojených sil Ruské federace na území Ukrajiny, dne
25.2.2022 na svém
mimořádném jednání schválila Usnesení č. 129 o poskytnutí pomoci
občanům Ukrajiny, kteří
jsou v kontextu bezpečnostní situace na Ukrajině v ohrožení a přicesto
vali na ůzemí CR, a

realizaci souvisejících opatření. V Programu pomoci občanům Ukrajiny vláda
CR deklaruje
zajištění základních potřeb, jako je ubytování, stravování nebo základní
sociální a materiální
pomoc.

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, který je považován za mimořádnou událost,
přichází do České republiky z Ukrajiny velký počet fyzických osob, které disponují
minimálními finančními prostředky a majetkem. S ohledem na jejich osobní, psychické a
majetkové poměry, které vedou kvýraznému snížení jejich platebních schopností, Uřad
městské části Praha-Libuš, jako správce poplatku z pobytu využil své pravomoci dle §15
zékona o místních poplatcích a ve smyslu ustanovení §7 Obecné závazné vyhlášky
č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, vydal toto rozhodnutí o prominutí
místního poplatku z pobytu pro výše uvedenou skupinu občanů ubytovaných v ubytovacích
zařízeních, kde správu poplatku vykonává Úřad městské části Praha-Libuš, které spočívá
v prominutí poplatku z pobytu za poplatkové období od 1.3.2022. do 30.6.2022, splatného ke
dni 15.4.2022, 15.5.2022, 15.6.2022 a 15.7.2022, včetně příslušenství, všem postiženým
poplatníkům.
Poučenk

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