
Městská část Praha 13, úřad městské části 

Ekonomický odbor 

Sluneční náměstí 13 

158 00 Praha 5       v Praze dne 27.8.2020 

 

Věc: žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím v platném znění 

 

Vážený úřade, 

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí informací 

týkajících se využívání 

 A: Dan: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – za umístění zařízení sloužících 

k poskytování prodeje – restaurační zahrádka sloužící k občerstvení za roky 2018 a 2019. 

B: Dan: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – za umístění reklamních zařízení – 

reklamních zařízení s reklamní plochou do 2m2 

C: Zvýšení celkového místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle §11 odst. 3) zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

Konkrétní požadavek: 

Žádáme Vás tímto o seznam společností (Název a IC), jimi využívanou plochu pro „zahrádky“, mobilní 

reklamní zařízení a navýšení poplatku, počet dnů využití v kalendářním roce a celkovou částku 

uhrazených / požadovaných „poplatků“ za celý kalendářní rok v ulicích – Bucharova, Petržílkova, 

Seydlerova, V Hůrkách, Sluneční náměstí, Ovčí hájek v katastrálním území Praha 13 

 

Navrhovaný vzor zpracování (pouze pro srozumitelnost zadání): 

Název 
firmy 

Ulice 
(adresa) 

Počet m2 
využívané 
pro 
zahrádku 

Počet 
kalendářních 
dnů 

Počet m2 
využívané 
pro 
mobilní 
reklamu 

Počet 
kalendářních 
dnů 

Celkové 
poplatky 
roku 
2018 v 
Kč 

Celkové 
poplatky 
roku 
2019 v 
Kč 

Novák 
s.r.o. 

Petržílkova 
13 

34 210 2 140 23,400 25,600 

xy        

 



Děkuji za poskytnutí informací v zákonné lhůtě prostřednictvím Datové schránky:  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Městská část Praha 13 
Sluneční nám. 2580/13 

158 00 Praha 5 

IČ: 00241687 
DIČ: CZ00241687 

Tel. ústředna: 
235 011 111 

epodatelna@praha13.cz 
ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 

 

B: Dan: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – za umístění reklamních zařízení – 
reklamních zařízení s reklamní plochou do 2m2 
C: Zvýšení celkového místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle §11 odst. 3) zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Konkrétní požadavek: 
Žádáme Vás tímto o seznam společností (Název a IC), jimi využívanou plochu pro „zahrádky“, 
mobilní reklamní zařízení a navýšení poplatku, počet dnů využití v kalendářním roce a celkovou 
částku uhrazených / požadovaných „poplatků“ za celý kalendářní rok v ulicích – Bucharova, 
Petržílkova, Seydlerova, V Hůrkách, Sluneční náměstí, Ovčí hájek v katastrálním území Praha 13“. 

 
Žádost obsahovala zákonem „InfZ“ vyžadované náležitosti a byla řádně podaná. 

 
Podepsaný povinný subjekt je však v této konkrétní věci vázán mlčenlivostí podle § 52 zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť předmětné místní poplatky za užívání 
veřejného prostranství jsou vybírány v režimu správy daní. Výběr místních poplatků je aplikován 
nejen podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ale podléhá i 
zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který výslovně ukládá správci daně 
(poplatku) povinnost mlčenlivosti o tom, co se při správě daně dozvěděl o poměrech jiných osob. 
Žadatelem požadované poskytnutí informací má přímou souvislost s daňovým řízením a tedy spadají 
do výše uvedené ochrany před zveřejněním. 

 
Z důvodu zachování povinnosti mlčenlivosti bylo tedy rozhodnuto jak je popsáno ve výroku. 

 
 
 
 

Poučení o odvolání: 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle §16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., „InfZ“ ve spojení s § 81 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání. Odvolání se 
podává Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím odboru ekonomického, oddělení daní a poplatků, 
Úřadu městské části Praha 13, do 15 dnů ode dne jeho doručení. 

 
 
 
 
 
 

oprávněná úřední osoba 
Bc. Rudolf Foukal 
vedoucí oddělení daní a poplatků 
ekonomického odboru 
elektronicky podepsáno 
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