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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 23. července 2018 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 

"dovolujeme požádat o poskytnutí informace týkajících se pronájmu parkovacích 
míst. Žádáme Vás o zodpovězení těchto otázek: 
a) má Váš úřad pronajatá parkovací místa od Hlavního města Prahy (v této věci 
zastupuje Hlavní město Prahu společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, 
a.s.) 
b) v případě že máte pronajatá parkovací místa od Hlavního města Prahy, žádáme   
o zaslání nájemní smlouvy 
c) v případě, že máte pronajatá parkovací místa od Hlavního města Prahy, žádáme  
o informaci o uhrazeném nájemném ode dne uzavření nájemní smlouvy do dnešního 
dne – postačí souhrnná informace o uhrazeném nájemném v každém kalendářním 
roce." 
 

K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 

Ad a) a b) 
Ministerstvo financí má s Hlavním městem Praha zastoupeným Technickou správou 
komunikací hl. m. Prahy (dále jen „TSK“) uzavřeny dvě nájemní smlouvy, jejichž 
předmětem je pronájem části pozemní komunikace za účelem příslušného počtu 
vyhrazených stání pro osobní vozidla Ministerstva financí.  

Konkrétně se jedná o tyto smlouvy: 

1. nájemní smlouvu č. 1093610300 ze týkající se pronájmu části pozemní 
komunikace před domem č. 15 (Letenská, pozemek parc. č. 1031 v k. ú. Malá 
Strana) o výměře 75 m2 za účelem 6 vyhrazených stání pro osobní vozidla, 
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která byla s TSK jako pronajímatelem uzavřena dne 3. 12. 2009, přičemž 
dodatek č. 1 uzavřený dne 25. 4. 2014 rozšířil pronajatou část pozemní 
komunikace na celkem 8 vyhrazených stání; 

2. nájemní smlouvu č. 109361031 týkající se pronájmu části pozemní komunikace 
před domem č. 69 (Legerova, pozemek parc. č. 2520 v k. ú. Nové Město)  
o výměře 25 m2 za účelem 2 vyhrazených stání pro osobní vozidla, která byla 
s TSK jako pronajímatelem uzavřena dne 3. 12. 2009, přičemž dodatek č. 1 
uzavřený dne 26. 8. 2011 rozšířil pronajatou část pozemní komunikace na 
celkem 3 vyhrazená stání o výměře 37,5 m2. 

Kopie těchto smluv Vám zasíláme v příloze dopisu. 

Ad c) 
Ministerstvo financí hradí také poplatky za užívání veřejného prostranství dle obecně 
závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů. Celkové náklady za pronájem 
části pozemní komunikace před objekty Letenská a Legerova činí tyto částky 
(rozděleno po letech a druhu platby): 

rok 2009 celkem 180.720 Kč, z toho: 
180.720 Kč – poplatek za užívání prostranství (Letenská) 
 

rok 2010 celkem 263.756 Kč, z toho: 
182.160 Kč – poplatek za užívání prostranství (Letenská) 

  60.720 Kč – poplatek za užívání prostranství (Legerova) 
20.876 Kč – nájemné 
 

rok 2011 celkem 273.657 Kč, z toho: 
182 160 Kč – poplatek za užívání prostranství (Letenská) 

               55 660 Kč – poplatek za užívání prostranství (Legerova) 
               20.876 Kč – nájemné  

14.060 Kč – doplatek poplatku za užívání prostranství a nájemného 
v souvislosti s rozšířením pronajaté části pozemní komunikace na 
celkem 3 vyhrazená stání (Legerova) 
901 Kč – ostatní doplatky 
 

rok 2012 celkem 295.646 Kč, z toho: 
181.440 Kč – poplatek za užívání prostranství (Letenská) 

  90.720 Kč – poplatek za užívání prostranství (Legerova) 
23.486 Kč – nájemné 

rok 2013 celkem 305.561 Kč, z toho: 
187.920 Kč – poplatek za užívání prostranství (Letenská) 

  93.960 Kč – poplatek za užívání prostranství (Legerova)  
  23.681 Kč – nájemné 
 
rok 2014 celkem 345.264 Kč, z toho: 
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187.920 Kč – poplatek za užívání prostranství (Letenská) 
  93.960 Kč – poplatek za užívání prostranství (Legerova)  
  23.681 Kč – nájemné 
 2.263 Kč – doplatek nájemného v souvislosti s rozšířením pronajaté 

části pozemní komunikace na celkem 8 vyhrazených stání (Letenská) 
 37.440 Kč – doplatek poplatku za užívání prostranství v souvislosti 

s rozšířením pronajaté části pozemní komunikace na celkem 8 
vyhrazených stání (Letenská) 

 
rok 2015 celkem 373.462 Kč, z toho: 

250.560 Kč – poplatek za užívání prostranství (Letenská) 
 93.960 Kč – poplatek za užívání prostranství (Legerova) 
 28.942 Kč – nájemné 
 
rok 2016 celkem 373.462 Kč, z toho: 

250.560 Kč – poplatek za užívání prostranství (Letenská) 
 93.960 Kč – poplatek za užívání prostranství (Legerova) 
 28.942 Kč – nájemné 
 
rok 2017 celkem 372.392 Kč, z toho: 

250.560 Kč – poplatek za užívání prostranství (Letenská) 
 92.640 Kč – poplatek za užívání prostranství (Legerova) 
 29.192 Kč – nájemné 
 
rok 2018 celkem 373.712 Kč, z toho: 

250.560 Kč – poplatek za užívání prostranství (Letenská) 
 93.960 Kč – poplatek za užívání prostranství (Legerova) 
 29.192 Kč – nájemné 
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