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ROZHODNUTÍ
o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události
Městský úřad Náchod jako správce místního poplatku, 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 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový
řád“) z moci úřední rozhodl takto:
Poplatníkům místního poplatku z pobytu definovaným v čl. 2 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky města
Náchoda č.5/2019, o místním poplatku z pobytu, se podle zákona o místních poplatcích a daňového řádu
v důsledku postižení mimořádnou událostí, přetrvávajícím šířením viru SARS-CoV-2,
zcela promíjí místní poplatek z pobytu stanovený v čl. 6 Obecně závazné vyhlášky 5/2019,
o místním poplatku z pobytu, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2020,
a to za období od 1.1.2022 do 31.12.2022.
Rozhodnutí je podle ustanovení § 16b odst. 3 zákona o místních poplatcích oznámeno vyvěšením na
úřední desce a zároveň zveřejněním způsobem umožňující dálkový přístup.
Odůvodnění:
Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu, ve znění Obecně závazné vyhlášky
č. 5/2020, zavedlo město Náchod místní poplatek z pobytu a stanovilo jeho sazbu ve výši 20,- Kč za každý
započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Dle ust. § 16b odst. 1 zákona o místních poplatcích Městský úřad Náchod jako správce poplatku může
z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména
živelních událostech.
V souvislosti s přetrvávajícím šířením viru SARS-CoV-2 se na základě podnětu Rady města Náchoda ze
dne 3.1.2022 rozhodl správce poplatku tohoto oprávnění využít a tímto rozhodnutím prominout místní
poplatek z pobytu všem poplatníkům místního poplatku z pobytu, a to za celý rok 2022. Je důvodný
předpoklad, že tak mohou být alespoň zčásti zmírněny dopady mimořádné události nejen na poplatníky ubytované, ale i na plátce poplatku – ubytovatele působící na území města Náchoda.
Vydání rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu nezbavuje plátce poplatku povinnosti řádně a
včas splnit ohlašovací povinnost a vést řádně evidenci ubytovaných osob.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (ust. § 259 odst.4 daňového řádu).
otisk úředního razítka
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