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Věc: Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Dne 28.2.2017 byla našemu úřadu doručena žádost o poskytnutí níže specifikovaných informací: 
 
1)  Informaci, jakým způsobem a dle čeho (konkretizujte) postupuje Váš úřad při pronajímání 
pozemků jiným osobám ať již na základě jejich žádosti či z vlastního podnětu. 

 
2) Informaci, zda Váš úřad rozlišuje při stanovený ceny nájemného mezi komerčním a 
nekomerčním účelem využití, tedy nájmem za účelem tvorby vlastního zisku nájemcem anebo 
nájmem za účelem poskytování např. veřejně prospěšných činností nebo činností určených pro 
veřejnost (např. provozování veřejných sportovišť, realizace kulturních anebo obdobných veřejně 
přístupných akcí, realizace činností ve veřejném zájmu apod.). 
 
Informaci, jak rozlišuje a jakým způsobem a dle čeho stanoví Váš úřad cenu nájemného a tuto 
vypočítává pro konkrétní účel využití, případně, čím se při jejím stanovení ve vztahu účelu dle 
předchozí věty řídí (konkretizujte také příslušný právní či jiné předpisy, např. příslušnou interní 
směrnici, pravidla, metodiku apod.). Pro přehlednost navrhuji ve vztahu k tvorbě  
výše ceny nájemného členění dle bodu 4 odst. (i), (ii) a (iii) níže. 
 
3) Informaci, zda v případě pronájmu zvýhodňuje Váš úřad stanovením nižší ceny nájmu (výší 
nájemného) neziskové, příspěvkové a podobné organizace. Pokud ano, pak na základě čeho tak činí 
a o co takové zvýhodnění opírá a dále, jak a jakým způsobem stanovuje výši nájemného a z čeho při 
jejím stanovení vychází. 
 
4) Informaci, jakým způsobem a dle čeho posuzuje a rozlišuje, případně definuje Váš úřad, 
(i) zda se jedná o čistě komerční nájem a nájemné, 
(ii) nájem pro veřejně prospěšné účely nebo např. pro veřejně prospěšné činnosti nebo činnosti 
určené pro veřejnost se sníženým nájemným, 
(iii) smíšený účel, tedy účel využití z části komerční a z části nekomerční. 
 



5) Jak, případně dle čeho definuje a vykládá Váš úřad obsah pojmů (uveďte zejm. vlastní definici 
a obsah pojmu včetně jejich výkladu pro daný účel): 
(i) komerční nájem a nájemné, 
(ii) nekomerční nájem a nájemné, 
(iii) nájem a nájemné pro veřejně prospěšné účely (zejm. pro účely poskytnutí sníženého 
nájemného) 
(iv) nájem a nájemné pro veřejně prospěšné činnosti nebo činnosti určené pro veřejnost (zejm. pro 
účely poskytnutí sníženého nájemného). 
 
6) Jaké jsou možné důvody a podmínky pro poskytnutí sníženého nájmu (oproti v místě a čase 
obvyklého tržního) ze strany Vašeho úřadu jako pronajímatele. Čím se v tomto případě pronajímatel 
řídí a dle čeho postupuje. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Ad 1) Magistrát města Přerova při pronájmu pozemků postupuje zásadně podle vnitřního předpisu 
č. 7/09 Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a 
Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních úkonech, v aktuálním znění. Tento vnitřní předpis 
na Vaši žádost rovněž poskytujeme. 
 
Ad 2)  Náš úřad rozlišuje při pronájmu pozemků třetím osobám účel jejich využití, tedy zda budou 
sloužit podnikání, či nikoli. 
Způsob využití pozemku je již zpravidla součástí žádosti třetí osoby o pronájem pozemku, případně 
náš úřad požádá žadatele o doplnění této informace; vlastní výpočet výše nájemného pak upravuje 
uvedený vnitřní předpis. V předpise jsou rozlišeny pozemky sloužící podnikání, tyto jsou dále 
rozděleny do kategorií – pozemky a stěny budov pro umístění reklamy, pozemky užívané 
k zemědělským účelům a pozemky ostatní.  Dále pozemky nesloužící k podnikání, které jsou 
rozděleny do kategorií – pozemky, u nichž je výše nájemného nebo pachtovného určována dle 
výměru Ministerstva financí ČR a pozemky pro zahrádky, pozemky v chatových oblastech a 
pozemky sloužící zemědělské činnosti. 
 
Ad 3) Náš úřad nikterak nezvýhodňuje neziskové, příspěvkové a podobné organizace stanovením 
nižšího nájemného, vždy je zásadní pouze účel nájmu – tedy zda žadatel pozemky bude užívat 
komerčně či nikoli. 
 
Ad 4)  

(i) Žadatel v žádosti vždy uvádí, zda žádá o pronájem za účelem výkonu podnikatelské 
činnosti, k žádosti pak přikládá taktéž živnostenský list. Již samotný účel nájmu je 
významným ukazatelem, zda se jedná o komerční nájem či neziskovou činnost. 

(ii) Toto vnitřní předpis neupravuje, žádost žadatele je vždy postoupena k rozhodnutí Radě 
města, která tyto případy posuzuje individuálně. 

(iii) Toto vnitřní předpis neupravuje, žádost žadatele je vždy postoupena k rozhodnutí Radě 
města, která tyto případy posuzuje individuálně. 

 
Ad 5) 

(i) Ve vnitřním předpisu jsou definovány „Pozemky sloužící podnikání“ – tzn. pozemky, které 
si subjekt pronajímá za účelem vytváření zisku. 

(ii) Ve vnitřním předpisu jsou definovány „Pozemky nesloužící podnikání“ – tzn. pozemky, 
jejichž pronájmem subjekt nedosahuje zisku. Může se jednat o pronájem pozemku za 



účelem zřízení zahrádky, sadu, rekreačního užití, případně o krátkodobý nájem za účelem 
pořádání veřejně prospěšné akce. 

(iii) Toto vnitřní předpis neupravuje, žádost žadatele je vždy postoupena k rozhodnutí Radě 
města, která tyto případy posuzuje individuálně. 

(iv) Toto vnitřní předpis neupravuje, žádost žadatele je vždy postoupena k rozhodnutí Radě 
města, která tyto případy posuzuje individuálně. 

 
Ad 6) Vždy je zásadní žádost žadatele, která je prvotně posuzována odborem správy majetku a 
komunálních služeb. Odbor vždy žádost spolu se svým stanoviskem předkládá Radě města, která je 
jako orgán obce na základě ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů oprávněna rozhodnout, zda bude konkrétnímu žadateli v konkrétní a 
odůvodněné žádosti o poskytnutí sníženého nájmu oproti vnitřnímu předpisu vyhověno. 

 

 

 

 
Mgr. Lucie Soldanová 

pověřená vedením oddělení majetkoprávního  
 

Za správnost: Mgr. Veronika Stejskalová 
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