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Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic       

      

 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC Č. 9/2019, 

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
 
 

Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne 12.12.2019 usnesením č. Z/1037/2019 usneslo 
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen „vyhláška“):  
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Touto vyhláškou zavádí statutární město Pardubice místní poplatek za užívání veřejného prostranství 

(dále jen „poplatek“).  
 
2. Správcem poplatku jsou úřady městských obvodů prostřednictvím příslušného útvaru úřadu 

městského obvodu (dále jen „správce poplatku“).  
 
 

Čl. 2 
Předmět poplatku 

 
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 a potřeby tvorby filmových a televizních děl. 
 
 

Čl. 3 
Veřejné prostranství 

 
1. Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství1, která jsou jmenovitě 

uvedena a graficky vyznačena v příloze č. 1 této vyhlášky. 

 
1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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2. Pro účely stanovení rozdílné sazby poplatku podle místa zvláštního užívání veřejného prostranství 

způsobem uvedeným v čl. 6 písm. d) až i) této vyhlášky se území statutárního města Pardubice člení 
na následující oblasti: 

 
I. Městská památková rezervace Pardubice, náměstí Republiky, Masarykovo náměstí, třída Míru, 

Palackého ulice, třída 17. listopadu, 
II. oblast ohraničená řekami Labem a Chrudimkou, tratěmi ČD Praha - Česká Třebová a Pardubice a 

Liberec, s výjimkou území zařazených do oblasti I.,  
III. ulice J. Palacha, Chrudimská, Teplého, S. K. Neumanna, sídliště Polabiny, Dukla, Višňovka, 

Stavařov, Sever, Dubina, Drážka, Slovany, Skřivánek, Jesničánky, Nové Jesenčany, Cihelna, 
Studánka, Spořilov, Židov, Pardubičky, včetně dalších částí města, které nejsou výslovně 
uvedeny v oblasti I., II. a IV., 

IV. Černá za Bory, Doubravice, Dražkovice, Drozdice, Lány na Důlku, Mnětice, Nemošice, 
Ohrazenice, Opočínek, Popkovice, Rosice nad Labem, Semtín, Staré Čívice, Staročernsko, 
Svítkov, Trnová a Žižín. 

 

 
Čl. 4 

Poplatník 
 
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství specifikované v čl. 3 odst. 1 
způsobem uvedeným v čl. 2 této vyhlášky.2  
 
 

Čl. 5 
Ohlašovací povinnost 

 
1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději  

v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo 
státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující 
pracovní den. V případě havárie je poplatník povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství 
nejpozději nejblíže následující pracovní den.  

 
2. V ohlášení poplatník uvede3 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor4, byl-li přidělen, místo 
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresy  
pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat  
v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb  
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku 
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo 
a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu 
nebo případné osvobození od poplatku. 

 
2 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
4 § 130 odst. 3 č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - u fyzické osoby rodné číslo, popřípadě jiný obecný 

identifikátor, stanoví-li tak zákon, a u právnické osoby identifikační číslo 



3 z 7 
 

 
3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede 
kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5 

 
4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu 

oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala. 
 
5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce 

poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříku nebo evidencí, do nichž má zřízen 
automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6  

 
6. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů 

uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 30 dnů. 
 
 

Čl. 6 
Sazba poplatku 

 
1. Sazba poplatku činí:  
 
a) za provádění výkopových prací,  
    za umístění stavebního zařízení,   
    za umístění skládky                   10,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den7, 
 
b) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akci          30,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den, 
 
c) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmového a televizního díla 
                     10,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den, 

 
o b l a s t:  I.   II.   III.   IV. 
d) za umístění zařízení lunaparku a jiné obdobné atrakce 
            200,- Kč              200,- Kč               150,- Kč            150,- Kč 
    za každých započatých 100 m2 a každý i započatý den, 
 
e) za umístění zařízení cirkusu 
             120,- Kč               120,- Kč               100,- Kč             100,- Kč 
    za každých započatých 100 m2 a každý i započatý den, 
 
f) za vyhrazení trvalého parkovacího místa svislou dopravní značkou 

- 1. pro osobní vozidlo  
      30.000,- Kč           25.000,- Kč           10.000,- Kč           6.000,- Kč  

      za parkovací místo a kalendářní rok, 
 

- 2. pro nákladní vozidlo do 3,5 t, přívěs 
      40.000,- Kč            30.000,- Kč           12.000,- Kč         12.000,- Kč  

       za parkovací místo a kalendářní rok, 
 
 

 
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
7 viz čl. 8 odst. 4 této vyhlášky 
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- 3. pro nákladní vozidlo nad 3,5 t 

                          0                  0          30.000,- Kč          20.000,- Kč  
      za parkovací místo a kalendářní rok, 

 
g) za umístění reklamního zařízení     

           20,- Kč               20,- Kč             20,- Kč                20,- Kč 
    za každý i započatý m2 a každý i započatý den, 
 
h) za umístění přenosného reklamního zařízení, jehož půdorysná plocha nepřesahuje 1 m2    

           20,- Kč               20,- Kč             20,- Kč                20,- Kč 
      za každý i započatý den, 
                  400,- Kč                          300,- Kč                                 200,- Kč              100,- Kč 

za měsíc,    
 
i) za umístění dočasné stavby a zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb:   
 

- 1.  předzahrádky určené pro poskytování občerstvení   
              30,- Kč             30,- Kč            20,- Kč               10,- Kč 
              za každých započatých 5 m2 a každý i započatý den,                 

300,- Kč           300,- Kč                          200,- Kč             100,- Kč      
        za každých i započatých 5 m2 a měsíc,   
 
- 2. prodejního zařízení na tržních místech, trzích a tržištích za účelem prodeje vlastních výpěstků 

zahrádkářů, samostatně hospodařících rolníků a zemědělců8           
              30,- Kč               30,- Kč                  20,- Kč                       20,- Kč     
        za každý i započatý m2 a každý i započatý den,            
 
- 3. prodejního zařízení na tržních místech, trzích a tržištích za účelem ostatního prodeje (např. oděvy, 

spotřební zboží, jižní ovoce, zelenina od dodavatelů)9        
           60,- Kč                           60,- Kč                            40,- Kč                               30,- Kč 

        za každý i započatý m2 a každý i započatý den, 
 

- 4. prodejního zařízení na mimotržních místech   
                                 100,- Kč                         100,- Kč                            80,- Kč                         50,- Kč 
        za každý i započatý m2 a každý i započatý den,   
 
- 5. prodejního zařízení v podobě přenosných stolků nebo stojanů umístěných před svou prodejnou nebo 

provozovnou za účelem rozšíření prodeje nebo vystavení zboží stejného sortimentu jako v prodejně  
či provozovně 
            20,- Kč                  20,- Kč                                  20,- Kč                20,- Kč 

              za každý i započatý m2 a každý i započatý den,   
 400,- Kč            400,- Kč                         300,- Kč                              100,- Kč   

              za každý i započatý m2 a měsíc,   
 

-  6. pojízdného prostředku sloužícího pro poskytování prodeje a služeb vyjma umístění vozidla na 
pozemních komunikacích   
                   10,- Kč              10,- Kč             10,- Kč                10,- Kč 
za každý i započatý m2 a každý i započatý den,   

 
 

 
8 Pozn.: Podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb na tržištích, trzích, tržních místech a předsunutých prodejních místech 
               včetně prodeje z pojízdných zařízení a přívěsů jsou stanoveny nařízením statutárního města Pardubic o tržním řádu. 
9 dtto 
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-  7. dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje a služeb, jejíž trvání bylo omezeno stavebním úřadem 
na dobu dočasnou 
                           10,- Kč              10,- Kč             10,- Kč                10,- Kč 
za každý i započatý m2 a každý i započatý den,   

                           100,- Kč             80,- Kč                           60,- Kč                              40,- Kč               
               za každý i započatý m2 a měsíc. 
 
 

2. Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí poplatník 
správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 5 odst. 1 této vyhlášky.  

 
 

Čl. 7 
Splatnost poplatku  

 
1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 je splatný do 30 dnů od ukončení užívání veřejného 

prostranství, nestanoví-li vyhláška dále jinak. 
 

2. Poplatek za umístění reklamních zařízení, za umístění dočasné stavby a zařízení sloužícího pro 
poskytování prodeje a služeb a za vyhrazení trvalého parkovacího místa, trvá-li zvláštní užívání 
veřejného prostranství těmito způsoby alespoň jeden kalendářní rok, je splatný do 31. ledna 
následujícího kalendářního roku. 

 
3. Poplatek za umístění dočasné stavby a zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb dle čl. 6 

písm. i) bod 2. a 3. je splatný v den užívání veřejného prostranství10.  
 
 

Čl. 8 
Osvobození a úlevy 

 
1. Od poplatku jsou osvobozeny:   

a) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní 
a veřejně prospěšné účely11,  

b) kulturní a sportovní akce pořádané na veřejném prostranství,   
c) akce financované pouze z rozpočtu statutárního města Pardubic, městských obvodů  

a nadací, 
d) zvláštní užívání veřejného prostranství příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním 

městem Pardubice, 
e) zvláštní užívání veřejného prostranství, které je předmětem úplatného soukromoprávního 

vztahu mezi uživatelem a vlastníkem pozemku veřejného prostranství. 
 
2. Od poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa je dále osvobozeno: 

a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P12, 
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla Policie ČR a městské policie,  
c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla zdravotnictví a pro soukromá vozidla 

zdravotníků před zdravotním zařízením, v nichž provozují svou praxi, jsou-li tato vozidla užívána 
pro výkon zdravotní služby.   

 
10  poplatek se hradí správci poplatku zprav. přímo na místě v průběhu prodeje  
11 § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích 
12 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



6 z 7 
 

 
3. Od poplatku za umístění skládky je dále osvobozeno užívání veřejného prostranství  

pro umístění skládky na dobu kratší než 24 hodin v jednom měsíci. 
 
4. Úleva ve výši 50 % ze sazby poplatku stanovené v čl. 6 písm. a) této vyhlášky je poskytována 

poplatníku, který užívá veřejné prostranství uvedeným způsobem na základě rozhodnutí vydaného 
podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo se 
souhlasem vlastníka na zpevněných plochách a veřejné zeleni. 

 
5. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 až 4 tohoto článku vyhlášky je poplatník 

povinen ohlásit ve lhůtě 30 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství. 
 

6. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození či úlevu ve lhůtě 
stanovené touto vyhláškou, nárok na osvobození či úlevu zaniká13. 

 
 

Čl. 9 
Navýšení poplatku  

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

poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.14 
 
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku 

zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15 
 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení  

 

1. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ze dne 14. 5. 2015, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 10/2016 ze 
dne 15. 12. 2016 a č. 4/2018 ze dne 24. 5. 2018. 

 
2. Pro poplatkovou povinnost, jakož i pro práva a povinnosti s ní související, vzniklou přede dnem 

nabytí účinnosti této vyhlášky se použije právní úprava dosavadní obecně závazné vyhlášky. 
 

3. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2020.  
 
 
 
 
……………………...........................................       ……………………............................................... 

Ing. Martin Charvát v.r.                Ing. Petr Kvaš v.r. 
          primátor             náměstek primátora  

        statutárního města Pardubic                   statutárního města Pardubic 

 

 
13 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
14 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
15 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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Vyvěšeno dne: 13.12.2019 
Sejmuto dne: 30.12.2019 

 


