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M STSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA 
 

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna 
 

   
Č.j.: KT/30987-20/7320-2020/MM     Ve Slavkově u Brna 04. 05. 2020 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
o pro i utí íst ího poplatku za užívá í veřej ého prostra ství  

z důvodu i ořád é události 
  

 

Městský úřad Slavkov u Brna jako správce daně podle ust. § 10 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), z moci úřední rozhodl 
 

t a k t o: 
 
Poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle článku 2. odst. 2 
obecně závazné vyhlášky města Slavkov u Brna č. 4/2019 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství se podle ust. § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a ust. § 259 
daňového řádu  
 

promíjí 
 

místní poplatek za umístění zařízení pro poskytování prodeje a služeb (restaurační 
předzahrádky) stanovený v čl. 5. odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky města Slavkov 
u Brna č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství za rok 2020 

z důvodu mimořádné události v celé výši, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. 
   
 

Odůvodn ní: 
 

Obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna č. 4/2019 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství stanoví poplatníkům v čl. 5. odst. 1 písm. b) poplatkovou povinnost 
k místnímu poplatku za umístění zařízení pro poskytování prodeje a služeb (restaurační 
předzahrádky) ve výši 1 Kč za každý i započatý m2 a za každý i započatý den.  
 
Dle ust. § 16b odst. 1 zákona o místních poplatcích obecní úřad může z moci úřední 
poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, 
zejména živelních událostech.  
 
Vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12.3.2020, č. 69/2020 sb., vyhlásila v 
souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 1 10/1998 sb., o bezpečnosti České republiky, z 
důvodu ohrožení zdraví na území České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru (označovaný jako SARS-CoV-2) na nouzový stav. V návaznosti na to byl s 
účinností ode dne 14. 3. 2020 zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v 
provozovnách a přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (usnesení 
Vlády České republiky č. 211 ze dne 14. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, č. 82/2020 

mailto:podatelna@meuslavkov.cz


 

 

 

IČ: 00292311 Tel: +420 544 121 111 www: http://www.slavkov.cz 

č.ú.729731/0100 Fax: +420 544 121 171 e-mail: podatelna@meuslavkov.cz 

       2 

Sb.). Tuto událost, která dopadá zejména na provozovatele restauračních a stravovacích 
služeb z důvodu zákazu prodeje nebo poskytování služeb a nutnosti uzavření provozoven 
pro širokou veřejnost, lze považovat za mimořádnou událost ve smyslu ust. § 16b zákona 
o místních poplatcích.  
 
V důsledku vyhlášeného nouzového stavu a usnesení vlády České republiky o přijetí 
krizových opatření souvisejících s prevencí šíření nákazy koronaviru (označovaný jako 
SARS-CoV-2) a na základě podnětu rady města dle usnesení č. 1021/65/RM/2020 ze dne 
04.05.2020 se za účelem zmírnění ekonomických dopadů této mimořádné události 
správce daně rozhodl z moci úřední prominout postiženým poplatníkům místní poplatek za 
užívání veřejného prostranství v rozsahu, uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí.  
 
Vydání rozhodnutí o prominutí místního poplatku nezbavuje poplatníka povinnosti řádně a 
včas splnit ohlašovací povinnost a dodržovat jiná zákonná ustanovení. 

 
 

Poučení 
 

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

    
 
„otisk úředního razítka“                                                                                                     
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Fiala v. r. 
tajemník městského úřadu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: 

Rozhodnutí oznamuje správce daně vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

Mgr. 

Bohuslav 

Fiala

Digitálně podepsal 

Mgr. Bohuslav Fiala 

Datum: 2020.05.04 
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