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Prominutí z úřední moci
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§ § 16b zákona o místních poplatcích
„ Správce poplatku může z moci úřední poplatek nebo jeho 
příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, 
zejména živelních událostech“

 



Pojem mimořádná událost
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§ Mimořádná událost (ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému)
- škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, 
havárie ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, vyžadující 
provedení záchranných a likvidačních prací 

§ Krizová situace
- mimořádná situace, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav 
ohrožení státu nebo válečný stav



Příklady využití prominutí z úřední moci
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Ø nepříznivá epidemická situace v souvislosti s covidem

Ø tornádo na Moravě v červnu 2021

Øozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace

ØMP/09/2020 - Poplatek za komunální odpad - Vzor rozhodnutí o 
prominutí místního poplatku z moci úřední

ØInformace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků

   uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny – (4.3.2022 Aktuální informace)



Prominutí z úřední moci - uprchlíci z Ukrajiny
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ØZákon o místních poplatcích v ustanovení § 16c vymezuje pojem 
„přihlášení fyzické osoby“. Tento pojem v sobě zahrnuje jak přihlášení k 
trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, tak ohlášení místa 
pobytu podle zákonů upravujících pobyt cizinců na území České 
republiky, azyl nebo dočasnou ochranu cizinců. Poplatková povinnost 
může fyzickým osobám přicházejícím z Ukrajiny vzniknout především u

§ místního poplatku ze psů (§ 2 ZMP), 

§ poplatku z pobytu (§ 3 ZMP) a 

§ poplatků za komunální odpad (§ 10d ZMP).



Vl.n.z. o opatřeních v oblasti daní - Ukrajina
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Ø Správní úřad, se zmocňuje k upuštění od vybrání správního poplatku od fyzické osoby, která 
vstupuje nebo pobývá na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území 
Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace Toto zmocnění se vztahuje na správní poplatek, u 
kterého vznikla poplatková povinnost do 31. března 2023.

Ø Pokud správní úřad nevybral správní poplatek od dotčeného poplatníka v období ode dne 24. 
února 2022 do dne bezprostředně předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, hledí se na 
to jako na upuštění od vybrání správního poplatku na základě zmocnění podle odstavce 1.

Ø Správní úřad se zmocňuje k vrácení správního poplatku dotčenému poplatníkovi vybraného 
v období ode dne 24. února 2022 do dne bezprostředně předcházejícímu dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona.

Ø Správní úřad zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup, že využívá 
zmocnění podle odstavce 1 nebo 3, s uvedením správních poplatků, od jejichž vybrání upouští.



7

Děkuji za pozornost


