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V Pohořelicích 17.12.2020

ROZHODNUTÍ
o prominutí navýšení místního poplatku z důvodu mimořádné události
Městský úřad Pohořelice, jako správce místních poplatků (dále jen „správce 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“),
rozhodl z moci úřední takto:
I. Poplatníkům místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle ust. § 10b zákona o místních poplatcích (dále jen
„poplatek za komunální odpad“)
se zcela promíjí
navýšení místního poplatku za komunální odpad, který byl stanoven obecně závaznou vyhláškou
města Pohořelice č. 1/2017 ze dne 8. 3. 2017 pro rok 2020, z důvodu mimořádné události.
II. Prominutí navýšení místního poplatku za komunální odpad podle bodu I. tohoto rozhodnutí se
vztahuje na všechny poplatníky, jichž se důvod prominutí týká, tj. na:
• fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt,

• kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
• které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají na území
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
• kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a
• fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí, v případě, že jim bylo navýšení, coby příslušenství
poplatku, z důvodu včasného nezaplacení nebo neodvedení poplatku nebo jeho části za rok
2020 vyměřeno správcem poplatku platebním výměrem nebo hromadným platebním
předpisem.
III. Prominutí uhrazení navýšení poplatku nezbavuje poplatníka povinnosti úhrady poplatku, která
mu vznikla za rok 2020.
IV. 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 závazná vyhláška města Pohořelice č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„Vyhláška“) stanoví v článku 4 a 5 místní poplatek za komunální odpad ve výši 500 Kč za poplatníka, v
poplatkovém období - rok 2020 se splatností od 1. 2. 2020 nejpozději do 30. 9. 2020.
Podle článku 7 odst. 1 a 2 Vyhlášky, nebude-li poplatek poplatníkem uhrazen včas a ve správné výši,
vyměří mu Městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem,
přičemž dojde k jeho navýšení o 50%. Takovéto navýšení je příslušenstvím poplatku.
Dle ustanovení § 16b odst. 1 zákona o místních poplatcích obecní úřad jako správce poplatku může
z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných,
zejména živelných událostech.
Z výše uvedeného vyplývá, že navýšení poplatku je příslušenstvím poplatku a jako takové může být za
splnění dalších zákonných podmínek prominuto.
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Česká republika je zasažena pandemií, způsobenou virem SARS-CoV-2. Celostátní karanténní a další
opatření, která byla zavedena z důvodu ochrany zdraví obyvatel, mj. omezují či znemožňují pracovní
možnosti obyvatel, a mohou vést ke snížení jejich platební schopnosti. Tuto událost, která dopadá i
na poplatníky poplatku za komunální odpad, lze považovat za mimořádnou událost ve smyslu ust. §
16b zákona o místních poplatcích. Správce poplatku proto za účelem zmírnění tíživé situace
poplatníků přistoupil k výše uvedenému opatření, které spočívá v prominutí navýšení jako
příslušenství poplatku za komunální odpad za poplatkové období – rok 2020, splatného nejpozději ke
dni 30. 9. 2020, všem poplatníkům, kterým bylo navýšení vyměřeno platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem.

Poučení:

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

v.r.
..................................................................................
Marta Šťastná
Správce místních poplatků
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