
Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov má v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), zaveden místní poplatek za užívání 

veřejného prostranství, a to Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2013, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 a Obecně závazné vyhlášky            

č. 4/2018 (dále jen „OZV č. 7/2013“). Z důvodu nové právní úpravy výše uvedeného zákona, která 

nabývá účinnosti dnem 01.01.2020, je do orgánů města předkládána nová vyhláška odpovídající 

metodice Ministerstva vnitra ČR. Současně jsou navrženy změny výše sazeb poplatku v případě 

některých záborů veřejného prostranství. 

 

I.  Legislativně-technické změny: 

1) V návaznosti na užívanou daňově právní terminologii se zavádí pojem správce poplatku jako 

označení orgánu, který provádí správu poplatku (čl. 1 odst. 2 vyhlášky). 

 

2) Nové ustanovení v čl. 4 odst. 5 vyhlášky řeší situace, kdy správce poplatku disponuje 

určitými údaji potřebnými pro správu poplatku dle automatizovaných rejstříků, např. ID 

datové schránky, změna adresy trvalého pobytu poplatníka. 

 

3) Dle zákonného zmocnění se nově osvobozují pouze držitelé průkazu ZTP a ZTP/P /čl. 7        

odst. 1 písm. a) vyhlášky/. 

 

4) Upravuje se vynětí charitativních akcí z poplatku za užívání veřejného prostranství pod 

podmínkou, že celý výtěžek z akcí pořádaných na veřejném prostranství je skutečně odveden 

na charitativní a veřejně prospěšné účely /čl. 7 odst. 1 písm. b) vyhlášky/. 

5) Oproti stávajícímu stavu již není možné ve vyhlášce upravit, jakým způsobem se zvýší 

nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků, jako tomu bylo dosud. Nově je tato 

kompetence svěřena výlučně správci poplatku v rámci jeho rozhodnutí. Text týkající se 

navýšení poplatku je tak v čl. 8 odst. 2 vyhlášky nahrazen informativním převzetím zákonné 

úpravy stanovené v § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích, vztahující se k danému 

poplatku, tj.: 

„Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.“  

6) Na základě výše uvedené změny u osvobození (bod 4) je v rámci přechodného 

ustanovení  (čl. 9 odst. 2 vyhlášky) navrženo trvání osvobození pro držitele průkazu TP 

do doby platnosti již vydaného rozhodnutí „Zvláštní užívání pozemních komunikací – 

vyhrazené parkování“ Magistrátem města Přerova, Odborem evidenčních správních 

služeb a obecního živnostenského úřadu (jedná se pouze o tři poplatníky, kterým platnost 

vydaného povolení končí v roce 2021). 

 

 

II.  Změny výše sazeb za zábor veřejného prostranství 

Ve všech zónách na území statutárního města Přerova (Zóna I – Zóna III) se oproti 

stávajícímu znění OZV č. 7/2013 sjednocuje výše sazeb: 

   za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje, např. dřevěné stánky 

/čl. 5 odst. 1 písm. b) vyhlášky/, a to na 3 Kč/m²/den (ve stávající OZV č. 7/2013 v Zóně III 

–  1 Kč/m²/den),  

   za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje, např. vystavené zboží před 

provozovnou /čl. 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky/, a to na 3 Kč/m²/den (ve stávající OZV                



č. 7/2013 v Zóně III – 1 Kč/m²/den),   

   za provádění výkopových prací /čl. 5 odst. 1 písm. d) vyhlášky/ na 10 Kč/m²/den, 

s výjimkou odstraňování havárií, kde se sazba stanovuje ve výši 3 Kč/m²/den, tak jako     

je tomu u odstraňování havárií za umístění stavebních zařízení a umístění skládek.                  

Ve stávající OZV č. 7/2013 je výše sazeb diferenciována dle zón a lhůt záboru (v Zóně I –        

5 a 10 Kč/m²/den, v Zóně II – 3 a 5 Kč/m²/den, v Zóně III – 1 a 3 Kč/m²/den). Cílem této 

úpravy je zejména zkrácení doby záboru veřejného prostranství a rychlejší návrat                 

do původního stavu užívání pro zabezpečení komfortu občanů,   

    za umístění stavebních zařízení a umístění skládek /čl. 5 odst. 1 písm. e) bod 1/                     

se sjednocuje sazba v souvislosti s odstraňováním havárií ve všech zónách na částku             

3 Kč/m²/den (ve stávající OZV č. 7/2013 je sazba v Zóně III ve výši 1 Kč/m²/den).  

 

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které veřejné prostranství 

užívají způsobem uvedeným v zákoně o místních poplatcích. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání 

veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb             

a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních 

zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého 

parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby 

tvorby filmových a televizních děl. Uvedený výčet je taxativní a obec nemůže nad rámec zákona 

zpoplatňovat jiný způsob užívání.   

 

V případě poplatku za užívání veřejného prostranství musí obec v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 

zákona o místních poplatcích určit v obecně závazné vyhlášce, která místa poplatku podléhají.           

Dle § 34 zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou veřejným 

prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 

přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví 

k tomuto prostoru. V obecně závazné vyhlášce musí obec provést jejich přesnou specifikaci.  

 

Veřejná prostranství předmětného poplatku jsou pro účely vyhlášky na území statutárního města 

Přerova určena zónami a jsou uvedena v příloze č. 1 vyhlášky, a to jak stávající, tak navrhované.  

 

Pro správce poplatku je pro vznik platební povinnosti rozhodný rozsah faktického záboru užívání 

veřejného prostranství. Není rozhodující, zda bylo vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 

veřejného prostranství, či nikoliv. Rozhodnutí o povolení má pouze informativní charakter a sděluje 

správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství, které využívá v poplatkovém řízení.  

Správce poplatku provádí pravidelná místní šetření. Dosud jich bylo v letošním roce provedeno 201. 

 

Sazba poplatku činí dle zákona o místních poplatcích až 10 Kč za každý i započatý m² užívaného 

veřejného prostranství a každý i započatý den. Za užívání veřejného prostranství k umístění 

prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může obec zvýšit sazbu až na její 

desetinásobek. Dále může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. Stanovení 

výše poplatku je svěřeno výhradně do pravomoci zastupitelstva obce, stejně jako je tomu v případě 

osvobození nebo úlev.  

 

Vývoj příjmů (v tis. Kč) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 31.10.2019 Předpoklad 2019 

příjem 2 125 1 661 1 462 1 364 2 169 1 058 1 500 

 

Výše příjmů u jednotlivých záborů veřejného prostranství k 31.10.2019 a jejich podíl  

- vyhrazení trvalé parkovacího místa 484 tis. Kč (46%) 

- umístění stavebních zařízení a skládek 273 tis. Kč (26%) 



- umístění reklamních zařízení 108 tis. Kč (10%) 

- umístění zařízení pro poskytování služeb (předzahrádky) 100 tis. Kč (9%) 

- provádění výkopových prací 57 tis. Kč (5%) 

- umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (vystavené zboží) 26 tis. Kč (2%) 

- reklamní akce 7 tis. Kč (1%) 

- kulturní a sportovní akce 3 tis. Kč (1%) 

  

Příjem poplatku kolísá v závislosti na realizaci velkých staveb, např. v loňském roce vzrostl celkový 

příjem meziročně o 805 tis. Kč, tj. o téměř o polovinu (důvodem bylo zejména rozsáhlé provádění 

výkopových prací na ulicích Husova, Tovární a na nábřeží PFB za účelem rekonstrukce parovodu              

na horkovod, v místní části Přerov II-Předmostí probíhaly rekonstrukce teplovodních rozvodů). 

V letošním roce předpokládáme příjem nižší.  

 

V návrhu vyhlášky je zachován stávající výčet osvobození, jak je tomu v OZV č. 7/2013.                

Nad rámec zákonného osvobození zůstává i nadále osvobozeno 7 kategorií poplatníků (podrobněji    

viz navrhovaná vyhláška v příloze důvodové zprávy). Nejvyšší počet osvobozených poplatníků           

se trvale týká osob zdravotně postižených pro vyhrazení parkovacího místa /čl. 7 odst. 1 písm. a) 

vyhlášky/. Ze 113 evidovaných poplatníků bylo v letošním roce dosud osvobozeno 99 osob. 

Podstatně nižší počet (36 případů) je u osvobození města a jím zřízených příspěvkových organizací 

/čl. 7 odst. 2 písm. b) vyhlášky/ nebo oprav uličních fasád po dobu 30 kalendářních dnů od zahájení 

prací (23 případů) uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. d) vyhlášky. Další osvobození se týkají nízkého počtu 

poplatníků.  

 

Právní rozbor vyhlášky  

Návrh vyhlášky byl zaslán Ministerstvu vnitra ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 

k posouzení. Vzhledem k tomu, že dosud jsme právní rozbor navrhované vyhlášky neobdrželi, byl 

text návrhu vyhlášky upraven tak, aby korespondoval s požadovanými úpravami ostatních obecně 

závazných vyhlášek o místních poplatcích, u nichž nám byl již právní rozbor zaslán, a to před 

projednáním Radou města Přerova.  

 

 

Přílohy:  

 Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška č…./2019, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

 Příloha č. 2 – Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství – úplné znění 

 
 

 

 

 


