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ROZHODNUTÍ 
o prominutí místního poplatku z pobytu  

 
Městský úřad Blansko, jako správce místního poplatku z pobytu (dále jen „správce poplatku“) podle 
ust. § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o místních poplatcích“) a ust. § 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 z pobytu podle ust. § 3 zákona o místních poplatcích, kteří 
jsou ubytováni u poskytovatele pobytu v rámci mezinárodní pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, 
se promíjí z důvodu mimořádné události místní poplatek z pobytu stanovený Obecně 
závaznou vyhláškou města Blansko č. 3/2021, za období od 01.03.2022 do 30.06.2022. 
 

II. Prominutí místního poplatku z pobytu podle bodu I. tohoto rozhodnutí se vztahuje na všechny 
poplatníky, jichž se důvod prominutí týká, tj. občanů Ukrajiny, kteří jsou na území města 
Blansko ubytování v rámci pomoci z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině a kteří jsou 
evidováni prostřednictvím krajských asistenčních center pomoci.  

 
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 
Obecně závaznou vyhláškou města Blansko č. 3/2021, o místním poplatku z pobytu, je poplatníkům 
podle čl. 2 této obecně závazné vyhlášky stanovena povinnost uhradit místní poplatek z pobytu ve 
výši 20,-- Kč za každý i započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Předmětem poplatku je 
úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele 
pobytu. Poplatníkem je osoba, která v obci není přihlášená.  
 
Podle ust. § 16b zákona o místních poplatcích může správce poplatku z moci úřední poplatek nebo 
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.  
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Do České republiky přijíždí velký počet uprchlíků – občanů Ukrajiny, kteří zde hledají ochranu pro 
sebe a své rodiny před válečným konfliktem, který probíhá v jejich zemi. V souvislosti s touto 
mimořádnou událostí, kdy je třeba zajistit přechodné ubytování pro tyto osoby, správce místního 
poplatku z pobytu využil své pravomoci dané mu ustanovením § 16b zákona o místních poplatcích 
s cílem zmírnit negativní dopady této mimořádné události na poplatníky a rozhodl o prominutí 
místního poplatku z pobytu pro výše uvedenou skupinu poplatníků, a to ode dne 01.03.2022 do 
30.06.2022. 
 
 

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

 
Ing. Jan Šustáček, 
vedoucí oddělení plateb, poplatků a rozpočtu                                                                                                                    
 
 
(podpis s uvedením jména, příjmení a funkce  
pověřeného pracovníka)  
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