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Doporučení k prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události - 

vojenská invaze Ruské federace na Ukrajinu 

 

Vážení, 
 

s ohledem na probíhající vojenskou invazi Ruské federace na Ukrajinu, si Vám dovolujeme 
poskytnout následující doporučení k prominutí místního poplatku z pobytu. 

 

Vláda České republiky na základě dostupných informací a vzhledem k aktuálně probíhající agresi 
ozbrojených sil Ruské federace na území Ukrajiny dne 25.02.2022 na svém mimořádném jednání 
schválila Usnesení č. 129 o poskytnutí pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou v kontextu 
bezpečnostní situace na Ukrajině v ohrožení a přicestovali na území České republiky („Program 
pomoci občanům Ukrajiny“) a realizaci souvisejících opatření. V Programu pomoci občanům 
Ukrajiny vláda České republiky deklaruje zajištění základních potřeb, jako je ubytování, 
stravování nebo základní sociální a materiální pomoc až pro 5 000 občanů Ukrajiny v nouzi.  

 

V souvislosti s poskytnutím pomoci občanům Ukrajiny, kteří přicestovali na území České 
republiky, odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy poskytuje příslušným 
správcům poplatku metodické doporučení k aplikaci ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Podle 

ustanovení § 16b zákona o místních poplatcích lze prominout (zcela nebo částečně) kterýkoliv 
místní poplatek nebo jeho příslušenství, a to z moci úřední při mimořádných, zejména živelních 
událostech. 
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Vývoj této nestandardní situace a možné budoucí změny v rámci krizových a mimořádných 
opatření v důsledku vojenské invaze Ruské federace na Ukrajinu lze považovat za 
mimořádnou událost ve smyslu ust. § 16b zákona o místních poplatcích. 

 

Správcem poplatku z pobytu je úřad městské části příslušný podle místa poskytnutí úplatného 
pobytu s výjimkou hotelů * až *****, kde správu vykonává MHMP, a to v přenesené působnosti 
na základě ust. § 7 obecně závazné vyhlášky č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku 
z pobytu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o místním poplatku z pobytu“), § 3 

odst. 1 a přílohy č. 3 pol. 7 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona o místních poplatcích. 
 

S ohledem na vývoj aktuální situace a z důvodu možných budoucích změn v rámci krizových 
a mimořádných opatření doporučujeme prominutí poplatku z pobytu občanům Ukrajiny, 
kteří jsou v kontextu bezpečnostní situace na Ukrajině v ohrožení a přicestovali na území 
České republiky a jejichž totožnost bude prokázána cestovním dokladem. 
 

Případné prominutí poplatku realizuje příslušný správce poplatku rozhodnutím (viz příloha č. 1). 

Na základě takového rozhodnutí se promíjí poplatek všem poplatkovým subjektům, jichž se 
důvod prominutí týká. V případě, že osoba, které byl poskytnut úplatný pobyt, prokáže svou 
totožnost cestovním dokladem, například cestovním pasem, musí poskytovatel pobytu pro účely 
vedení evidenční knihy zjistit adresu místa přihlášení této osoby jiným způsobem. Rozhodnutí o 
prominutí je správce poplatku povinen oznámit, a to vyvěšením na své úřední desce. 
 

Zda přistoupit ke zmírnění finančních dopadů na výše uvedené poplatníky místního 
poplatku z pobytu je na zvážení a rozhodnutí správce poplatku příslušného úřadu městské 
části. 
 

 

S pozdravem 

 

JUDr. 
ředitelka odboru daní, poplatků a cen 

podepsáno elektronicky 

Přílohy: 
1. vzor rozhodnutí o prominutí místního poplatku podle § 16b zákona o místních poplatcích 


