
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2290 
ze dne  20.9.2021 

k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 3 za rok 2020 a k návrhu na 
schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného 
stání na území městské části Praha 3 v roce 2020 a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v 

kap.03 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 3 za rok 2020 uvedené 
v příloze č. 1 k důvodové zprávě 

I I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

2.  smlouvu o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného 
stání na území městské části Praha 3, uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení 

3.  převedení celkové částky z účtu podnikatelské činnosti hl.m. Prahy za rok 2020 ve 
výši 21.399.639,20 Kč na účet podnikatelské činnosti městské části Praha 3 



I I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D. 

1.  podepsat smlouvu dle bodu II.2. tohoto usnesení 

Termín: 4.10.2021 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtová opatření dle bodu II.1. tohoto usnesení 

Termín: 4.10.2021 

3.  MHMP - UCT MHMP 

1.  převést z účtu podnikatelské činnosti hl.m. Prahy částku 21.399.639,20 Kč na 
účet podnikatelské činnosti městské části Praha 3 dle bodu II.3. tohoto usnesení 

Termín: 18.10.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
Tisk: R-40766  
Provede: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., MHMP - ROZ MHMP, 

MHMP - UCT MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL UZ ORJ
Úprava rozpočtu      

(v tis. Kč)

C e l k e m 18 640,4

C e l k e m 18 640,4

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2290 ze dne 20. 9. 2021

ODO MHMP

Úprava rozpočtu příjmů

0092909 Příjmy z provozu ZPS v MČ Praha 3

Správa a údržba komunikací 2212

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Úprava rozpočtu běžných výdajů

0329 18 640,46330 4131 0000

18 515,403290000

Odbor/Organizace Číslo akce ODPAÚčel / Název akce UZ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ORJ

0092930MHMP - ODO SK

0329 125,0ODO MHMP 0092909 Právní a poradenské služby pro ZPS 00002299



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2290 ze dne 20. 9. 2021                                                                                                                                                          

 

 

Smlouva č. DOH/29/02/004476/2021 

 

o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území 

městské části Praha 3  

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Smluvní strany: 

 

 

l. Hlavní město Praha 

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha l, 

zastoupené Ing. Adamem Scheinherrem, MSc. Ph.D., náměstkem primátora hl. m. Prahy 

IČO: 000 64 581  

bankovní spojení:  PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 

č. ú.: 149024-5157998/6000 

(dále jen „město“) 

 

a 

 

2. Městská část Praha 3 

se sídlem Havlíčkovo nám. 9, 130 00 Praha 3, 

zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou městské části 

IČO: 00063517 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Koněvova 4, Praha 3 

č. ú.: 29022-2000781379/0800 

variabilní symbol: 635172020 KS: 558 

(dále jen „městská část“) 

  



 

 

I. Předmět plnění 

 

Předmětem plnění této smlouvy je finanční vypořádání výsledku z provozování zóny placeného stání 

(dále jen „ZPS“) pro město za rok 2020 mezi městem a městskou částí. 

 

II. Platební ujednání 

 

Za rok 2020 náleží městské části podíl ve výši 50 % z celkového výsledku z provozu ZPS (tj. rozdílu 

příjmů a výdajů) pro město. Výsledný podíl pro městskou část tedy činí 17 415 786,20 Kč (slovy: 

sedmnáct miliónů čtyři sta patnáct tisíc sedm set osmdesát šest korun českých a dvacet haléřů). Spolu s 

tímto podílem budou městské části uhrazeny i finanční výdaje na provoz výdejny parkovacích oprávnění 

a zajištění prodeje parkovacích oprávnění ve výši 3 983 853,00 Kč (slovy: tři milióny devět set osmdesát 

tři tisíc osm set padesát tři korun českých a dvacet haléřů). Obě uvedené částky budou převedeny z účtu 

města na účet městské části do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

Výpočet: 

Výsledek z provozování ZPS pro město 34 831 572,40 Kč 

Podíl z celkového výsledku pro městskou část  17 415 786,20 Kč 

Výdaje na výdejnu a prodej parkovacích oprávnění  3 983 853,00 Kč 

Celková částka převedená na městskou část  21 399 639,20 Kč 

      (17 415 786,20 Kč + 3 983 853,00) 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

l. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Město obdrží 

4 vyhotovení a městská část 2 vyhotovení. 

2. Změny a dodatky této smlouvy musí být provedeny písemně se souhlasem obou smluvních stran 

a budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 

(CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 

podmínkách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru 

smluv zajistí hlavní město Praha. 

6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

7. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona 

č. 303/2013 Sb., tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada 

hlavního města Prahy usnesením č. … ze dne …. 2020.  

 

V Praze dne   

 

 

……………………………………. ..………………………………….. 

Ing. Adam Scheinherr, MSc. Ph.D.                    Jiří Ptáček 

náměstek primátora hl. m. Prahy      starosta městské části Praha 3 



Důvodová zpráva  

 

 

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0283 ze dne 24. 2. 2004 byla odsouhlasena „Obecná pravidla 

pro zřizování a provoz Zón placeného stání na území hl. m. Prahy“.  

 

Protože správu zón placeného stání (dále jen „ZPS“) pro HMP zajišťuje Technická správa 

komunikací hl. m. Prahy, a. s. (dále jen „TSK“), která má uzavřenou smlouvu s dodavateli 

technologií a služeb spojených s realizací ZPS a následně provozování mobilního monitoringu 

a ostatních služeb provozu ZPS, je platební mechanizmus následující: 

 

1) dodavatelé TSK převádějí na účet HMP měsíčně příjmy z provozování ZPS, 

2) TSK hradí pravidelně měsíčně odměnu dodavatelům dle objednaných služeb podle 

smluvní ceny,  

3) HMP v rámci vyúčtování hradí TSK veškeré vzniklé výdaje spojené se zajištěním 

realizace a provozu ZPS, které TSK vynaložila. 

 

Příjmy z provozu ZPS jsou tvořeny příjmy z parkovacích oprávnění (prodej rezidentních a 

abonentních parkovacích oprávnění a související příjmy plynoucí z manipulačních poplatků za 

výměny parkovacích oprávnění na žádost držitele), příjmy z parkovacích automatů (mincemi 

nebo platebními kartami) a příjmy z tzv. virtuálních parkovacích hodin (bezhotovostní mobilní 

platební kanál, kde lze platit platebními kartami nebo kartami CCS). 

 

V této souvislosti je nutno uvést, že příjmy z provozu ZPS byly v roce 2020 citelně ovlivněny 

dopady epidemie covid-19, kdy na jaře 2020 došlo na více jak 1,5 měsíce nařízením vlády ČR 

k přerušení provozu ZPS, což se projevilo jak nulovými příjmy z titulu užití parkovacích 

automatů a virtuálních parkovacích hodin, tak prodloužením platnosti dlouhodobých 

parkovacích oprávnění. Tento výpadek přitom nemohl být kompenzován analogickým 

snížením výdajů na provoz ZPS, které jsou z velké části v rámci zúčtovacího období fixní a 

neměnné.  

 

V následujícím období došlo k dalšímu výpadku příjmů, a to z důvodu snížené mobility 

obyvatel i návštěvníků hlavního města (zejména dramatický pokles turistického ruchu a větší 

míra využití virtuálních komunikačních kanálů, včetně práce z domova).  Postupné doznívání 

tohoto trendu lze pak očekávat přinejmenším do konce roku 2021.  

 

Výdaje na provoz ZPS se skládají z výdajů na provoz výdejny parkovacích oprávnění Úřadu 

MČ Praha 3, výdajů TSK a dalších výdajů HMP, např. právní poradenství, úpravy vybraných 

informačních systémů pro MČ a Městskou policii HMP apod., které jsou zajišťované odborem 

dopravy Magistrátu HMP v součinnosti s dalšími odbory Magistrátu HMP. 

 

V příloze č. 1 této důvodové zprávy je uveden celkový přehled příjmů ZPS v MČ Praha 3, HMP 

a TSK a současně přehled výdajů na zřízení ZPS a následný provoz. 

 

Vzhledem k tomu, že v roce 2020 výnosy ZPS převýšily náklady na jejich provoz, byl tento 

rozdíl mezi výnosy a náklady v rámci daňového přiznání vlastního HMP zdaněn. Daňová 

povinnost z titulu ZPS byla v rámci daňového přiznání vlastního HMP řádně a včas odvedena 

z účtu podnikatelské činnosti vlastního HMP. Vzhledem k tomuto faktu se zohledňuje v rámci 

každého dílčího vyúčtování provozu ZPS za rok 2020 i 19% daň z příjmů, která byla v 

předchozích letech plně hrazena HMP. 



 

Navrhuje se, aby z příjmů HMP byl navýšen rozpočet TSK na správu a údržbu komunikací o 

částku 18 515,4 tis. Kč, která představuje výdaje spojené s realizací (další část platby za dodané 

parkovací automaty) a provozem oblasti 3, které v roce 2020 TSK do těchto činností 

investovala. 

 

Dále je do návrhu usnesení zapracováno navýšení rozpočtu odboru dopravy Magistrátu HMP o 

částku 125 tis. Kč, což představuje část celkového navýšení rozpočtu odboru v souvislosti se 

zajištěním metodického vedení MČ Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 a výkonem kontrolní 

činnosti pro oblast dopravy v klidu. Tato částka je využívána zejména na externí právní a 

poradenské služby spojené s provozem a rozvojem ZPS. Výše této částky vychází z potřeb 

odboru dopravy Magistrátu HMP a oproti předchozím létům není měněna.  

 

Radě hl. m. Prahy je současně předkládána ke schválení smlouva o finančním vyrovnání 

prostředků získaných z provozování ZPS na části území MČ Praha 3 ve výši 21 399 639,20 Kč, 

která je přílohou č. 2 návrhu usnesení. Tato částka bude převedena z účtu HMP na účet této MČ 

do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.  

 

Předložený tisk byl projednán s městskou částí, která k němu neměla připomínky.  
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