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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 23.11.2012

Předloha pro 15. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční 
dne 10. 12. 2012

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Mgr. PETR KAROLA, vedoucí odboru vnitřní správy
Mgr. JANA HRUBÁ, vedoucí oddělení právního
Ing. MILENA LANŽHOTSKÁ, vedoucí oddělení místních příjmů

Název materiálu:

Obecně závazná vyhláška č.../2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 4/2011

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č…./2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2011 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 52. schůzi dne 20.11.2012 a svým 
usnesením poř. č. 2023/52/3/2012 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit materiál 
tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení.

Odbor vnitřní správy, oddělení právní

Odbor vnitřní správy, oddělení právní doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit 
usnesení dle návrhu na usnesení.



Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky doporučuje schválit usnesení dle návrhu.

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov má na svém území zaveden místní poplatek za užívání veřejného prostranství 
Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění 
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 (dále jen „vyhláška“). Do orgánů města je předkládána novela 
vyhlášky, ve které dochází k následujícím změnám:

1) mění se splatnost poplatku,

2) nově dochází k osvobození od předmětného poplatku pro organizace, kde město má svoji 
majetkovou účast, při akcích, ve kterých je město spolupořadatelem, 

3) doplňují se v příloze vyhlášky názvy ulic, které v případě užívání veřejného prostranství 
budou od 01.01.2013 rovněž podléhat zpoplatnění,  

4)  rozšiřuje se způsob vyměření poplatku o hromadný předpisný seznam a současně se stanoví 
přesná výše sankce v případě nezaplacení poplatku v termínu splatnosti, a to ve výši 50% 
sazby poplatku. 

ad. 1)  

Ve stávající vyhlášce v čl. 7 odst. 1) je poplatek splatný ve dvou termínech, a to: 

a) první den příslušného kalendářního měsíce, pokud je poplatek stanoven měsíční paušální 
sazbou,

b) v ostatních případech do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Splatnost jednotlivých poplatků není zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),  stanovena. Záleží tak pouze na samotné 
obci, jaké datum splatnosti u příslušného poplatku určí dle  ustanovení § 14 odst. 2 tohoto zákona.  
Praxe ukázala, že termín uvedený pod písm. b) je pro poplatníky nevyhovující, neboť v době vzniku 
poplatkové povinnosti, tj. od prvého dne,   kdy začnou veřejné prostranství užívat, jim většinou není 
znám faktický rozsah ani délka jeho užívání. Proto je ve vyhlášce navržena změna, která jejich 
požadavkům vychází vstříc a konečný termín splatnosti poplatku se stanovuje až po pěti dnech 
po ukončení užívání veřejného prostranství. 

Navrhované znění splatnosti poplatku v čl. 7 odst. 1) a 2) je následující:        

(1) Je-li poplatek stanoven měsíční paušální sazbou, je splatný první den příslušného kalendářního 
měsíce.

(2)  Je-li poplatek stanoven denní sazbou, je splatný:
a) jednorázově do pěti dnů po zániku poplatkové povinnosti, pokud k vzniku i zániku    

poplatkové povinnosti došlo v jednom kalendářním roce nebo
b) ve dvou splátkách tak, že první splátka je splatná do 31.12. příslušného kalendářního roku, 

ve kterém poplatková povinnost vznikla, a druhá splátka je splatná do pěti dnů po zániku 
poplatkové povinnosti, přičemž výše splátek je stanovena podle užívání veřejného prostranství 
v daném kalendářním roce. 



ad. 2) 

Ve stávající vyhlášce v čl. 8 odst. 2 písm. a) a b) se od poplatku dále osvobozují:
a) statutární město Přerov a jím zřízené příspěvkové organizace,
b) Městská policie,

Městská policie je orgánem obce, tudíž není třeba ji uvádět samostatně. Současně s touto novelou 
dochází ke změně názvu „statutární město Přerov“ na „město“, neboť toto znění je již stanoveno 
v čl. 1 odst. 1)  vyhlášky a nově dochází k osvobození pro právnické osoby, ve kterých má město 
majetkovou účast, při akcích, ve kterých je  město spolupořadatelem. 

Navrhované znění čl. 8 odst. 2 písm. a) a b) je následující:
a)  město a jím zřízené příspěvkové organizace, 
b) právnické osoby, ve kterých má město majetkovou účast, při akcích, ve kterých je  město 

spolupořadatelem,

ad. 3) 

Vzhledem k tomu, že v průběhu letošního roku došlo ke vzniku dalších čtyř nových ulic na území 
města, jsou tyto ulice navrženy k doplnění do seznamu míst veřejných prostranství podléhající 
zpoplatnění předmětným poplatkem, která jsou uvedena v příloze č. 1  vyhlášky: 

Jedná se tyto ulice:

 Letecká, Staré Rybníky, místní část Přerov I – Město, Zóna II. B vyhlášky 

 Hulínská, místní část Přerov III – Lověšice, Zóna  III vyhlášky

 Duhová, místní část Přerov VI – Újezdec, Zóna III vyhlášky    

ad. 4) 

Na   základě   doporučení   Odboru   dozoru   a   kontroly   veřejné   správy   Ministerstva vnitra ze dne 
5.11.2012, kterému byla zaslána   navrhovaná vyhláška k posouzení, se rozšiřuje    způsob vyměření   
poplatku  o  hromadný  předpisný  seznam   v   důsledku   změny   ustanovení §  11  odst. 1  zákona   
o  místních  poplatcích  a   současně   se   stanoví přesná   výše   sankce   v   případě    nezaplacení 
poplatku   v  termínu   splatnosti,   a  to   ve výši   50%    sazby    poplatku (  na   základě  nálezu 
Ústavního   soudu   sp.  Zn. Pl.ÚS 9/10 ze  dne 29.06.2010,   kdy   soud   se  přiklonil  k   interpretaci, 
podle    níž    kvantifikace    sankčního    navýšení     patří     mezi  „podrobnosti   vybírání   poplatku“,
které má  § 14 odst. 2  citovaného  zákona na mysli).  

Stávají znění  čl. 9: 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 

poplatku poplatek platebním výměrem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku 

zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Navrhované znění čl. 9 je následující:

(2) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce

poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.



(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků bude správcem poplatku 

zvýšena o 50% sazby; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Přílohy: 

 Příloha č. 1 - Obecně závazná vyhláška č…./2012, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2011

 Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška 
č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
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