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ROZHODNUTÍ
o prominutí příslušenství místního poplatku ze psů
z důvodu mimořádné události
Obecní úřad Stará Paka, jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 259
odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),
rozhodl z moci úřední
t a k t o:
Poplatníkům místního poplatku ze psů postiženým mimořádnou událostí (vyhlášení nouzového
stavu na území České republiky) 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
zcela promíjí příslušenství místního poplatku ze psů stanovený čl. 7 obecně závazné vyhlášky
obce Stará Paka č. 3/2019, které by vzniklo pozdní úhradou tohoto poplatku do termínu 30. 6. 2020
(včetně).
Odůvodnění
Obecně závazná vyhláška obce Stará Paka č. 3/2019, o místním poplatku ze psů, stanoví
poplatníkům v článku 5 předmětné vyhlášky splatnost poplatku nejpozději do 31. 3. 2020. 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.
Dne 12. 3. 2020 byl Usnesením vlády České republiky č. 194 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na
území České republiky „NOUZOVÝ STAV“ na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu
30 dnů. Za účelem zmírnění dopadů této mimořádné události se správce daně na základě podnětu
starosty obce Stará Paka rozhodl z moci úřední zcela prominout poplatníkům příslušenství místního
poplatku, které by vzniklo pozdní úhradou tohoto místního poplatku v období od 1. 4. 2020 do
30. 6.2020.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ust. § 259 odst. 4 daňového řádu uplatnit opravné prostředky.
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