
Statutární město Ostrava 

Městská policie Ostrava 

Nemocniční 3328/11 

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 

Žádost o sdělení informace 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení níže 

požadovaných informací. Veškeré dotazy se týkají problematiky technického prostředku 

k zabránění odjezdu vozidla dle § 17a zákona o obecní policii (dále jen „TPZOV"). V případě, 

že vaše obec použití TPZOV nezpoplatnila, odpovězte prosím pouze na dotazy pod Č. 4 a 6. 

Získané odpovědi poslouží jako podklad diplomové práce, jejímž tématem je legalita a 

proporcionalita použití TPZOV. 

1. Jak je určena maximální cena za použití TPZOV? 

2. Existuje ekonomická analýza nákladů na použití TPZOV a promítá se do určení výše 

maximální ceny za použití TPZOV? 

3. Jaká je výše: 

a. Maximální ceny za použití TPZOV? 

b. Celková výše vybraných nákladů za použití TPZOV v roce 2021? 

c. Průměrná výše pokuty uložené příkazem na místě za přestupky, při nichž byl, 

nebo mohl být TPZOV použit v roce 2021? 

d. Celková výše vybraných pokut za přestupky uvedené pod písm. c.? 

4. Jaké je poměrné zastoupení přestupků, při kterých je užit TPZOV a které nejsou 

spáchány podle zákona o provozu na pozemních komunikacích? 

5. Kdo je příjemcem platby za úhradu nákladů na použití TPZOV, resp. podílí se na těchto 

příjmech nějaké soukromé subjekty? 

6. Existuje metodika přiměřenosti použití TPZOV, či jde o volné uvážení strážníka? 

Předem děkuji za součinnost. 

S pozdravem, 



Statutární město Ostrava 
Městská policie 

Č. j.: 
Sp. zn.: 
Tel./Fax: 
Vyřizuje: 
E-mail: 
Datum: 

SMO/150713/23/MP 
S-SMO/149414/23/MP 

info@mpostrava.cz 
6.3.2023 

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace 

Vážený pane, 

k Vaší žádosti ze dne 2.3.2023, doručené Městské policii Ostrava jako povinnému subjektu dle ust. § 2 odst. 
1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ") 
téhož dne, tohoto znění: 

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení níže 
požadovaných informací. Veškeré dotazy se týkají problematiky technického prostředku k zabránění odjezdu 
vozidla dle § 17a zákona o obecní policii (dále jen „TPZOV"). V případě, že vaše obec použití TPZOV 
nezpoplatnila, odpovězte prosím pouze na dotazy pod Č. 4 a 6. Získané odpovědi poslouží jako podklad 
diplomové práce, jejímž tématem je legalita a proporcionalita použití TPZOV. 
1. Jak je určena maximální cena za použití TPZOV? 
2. Existuje ekonomická analýza nákladů na použití TPZOV a promítá se do určení výše maximální ceny za 
použití TPZOV? 
3. Jaká je výše: 

a. Maximální ceny za použití TPZOV? 
b. Celková výše vybraných nákladů za použití TPZOV v roce 2021? 
c. Průměrná výše pokuty uložené příkazem na místě za přestupky, při nichž byl, nebo mohl být 

TPZOV použit v roce 2021? 
d. Celková výše vybraných pokut za přestupky uvedené pod písm. c.? 

4. Jaké je poměrné zastoupení přestupků, při kterých je užit TPZOV a které nejsou spáchány podle zákona 
o provozu na pozemních komunikacích? 
5. Kdo je příjemcem platby za úhradu nákladů na použití TPZOV, resp. podílí se na těchto příjmech nějaké 
soukromé subjekty? 
6. Existuje metodika přiměřenosti použití TPZOV, či jde o volné uvážení strážníka?", 

Vám k jednotlivým bodům sděluji následující: 

Ad. 1. Cena je určena nařízením statutárního města Ostrava č. 14/2006, kterým se stanoví maximální cena 
za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, v platném znění (k dispozici 
zde: Právní předpisy — Ostrava). 

Ad. 2. Taková analýza neexistuje. 

Ad. 3. a. 600,- Kč. 
b. K této části otázky sdělujeme pouze nám dostupné informace, tj. celkovou částku, která by 

měla být vybrána s ohledem na počet nasazených TPZOV (náklady na montáž a demontáž nemusí být 
uhrazeny na místě a následně je vymáhá jiný odbor magistrátu) — 1.084.200,- Kč. 

c. 220,- Kč. 
d. K této části otázky sdělujeme pouze nám dostupné informace, tj. celkovou částku, která by 

měla být vybrána s ohledem na počet udělených pokut (pokuty lze uložit příkazem na místě na pokutu na 
místě nezaplacenou, které následně vymáhá jiný odbor magistrátu) — 390.600,- Kč. 
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Statutární město Ostrava 
Městská policie 

Ad. 4. 
Rozdělení dle § 125c/1 k (361/2000 Sb.) 5/1 g (251/2016 Sb.) Celkový součet 
Počet 1654 153 1807 
Počet v % 91,5% 8,5% 100,0% 

Ad. 5. Příjemcem je pouze statutární město Ostrava. 

Ad. 6. Taková metodika neexistuje, strážníci se řídí platnou legislativou. 

S pozdravem 

(elektronicky podepsáno) 
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