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ROZHODNUTÍ
Magistrát města Brna jako nadřízený správce poplatku příslušný podle ust. § 15 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), ust. § 139 odst.
5 zákona č. 131/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 19 odst. 1 písm c) zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve věci prominutí místního
poplatku ze psů na území statutárního města Brna v roce 2022 z důvodu mimořádné události podle ust. § 16b
zákona o místních poplatcích
rozhodl
podle ust. § 19 odst. 1 písm. c) daňového řádu o převzetí věci místo podřízených správců poplatku, všech
úřadů městských částí statutárního města Brna, z důvodu, že jde o rozhodnutí ve věci, které bude mít zásadní
dopad i do řízení s jinými daňovými subjekty.

Odůvodnění
Podle ust. § 16b zákona o místních poplatcích „Správce poplatku může z moci úřední poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.“
Rozhodnutí „ve věci, které bude mít zásadní dopad i do řízení s jinými daňovými subjekty“ může převzít
nadřízený správce daně místo podřízeného správce daně (§ 19 odst. 1 písm. c) daňového řádu).
V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině se předpokládá na území České republiky příliv osob
prchajících před tímto konfliktem.
Prominutí místního poplatku bude mít zásadní dopad do poměrů většího množství poplatníků na území celého
statutárního města Brna a jeho účelem je poskytnout osobám, prchajícím před válečným konfliktem na
Ukrajině úlevu od místních poplatků.
S ohledem na záměr sjednotit postup správců poplatků na území statutárního města Brna a naplnit tak zásadu
jednotného přístupu, resp. legitimního očekávání (§ 8 odst. 2 daňového řádu), tímto Magistrát města Brna
v postavení nadřízeného správce poplatku rozhodl podle ust. § 19 odst. 1 písm. c) daňového řádu o převzetí
věci místo podřízených správců poplatku, všech úřadů městských částí statutárního města Brna.
Toto rozhodnutí oznamuje Magistrát města Brna vyvěšením na úřední desce.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 19 odst. 2 daňového řádu).

Digitálně
podepsal
Ing. Jana
Červencová
16.03.2022 10:45

Ing. Jana Červencová
Vedoucí Odboru rozpočtu a financování
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Všem úřadům městských částí statutárního města Brna
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