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Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary 

č. 7/2022 

o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem  

do vybraných míst a částí měst  

 

Zastupitelstvo města Karlovy Vary se na svém zasedání dne 21. 6. 2022, usnesením                         

č. ZM/135/6/22 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů, 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 se zavádí místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem 

       do vybraných míst a částí měst (dále jen „poplatek“)1).  

 

 

Čl. 2 

Předmět poplatku 

 

(1) Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vymezené části 

vnitřního území lázeňského místa Karlovy Vary2), do které je jinak vjezd zakázán 

příslušnou dopravní značkou3). Povolením k vjezdu nejsou dotčeny ostatní povinnosti 

řidičů motorových vozidel vyplývající ze zvláštních předpisů4). 

 

(2) Pro účely této vyhlášky se část vnitřního území lázeňského místa Karlovy Vary vymezuje 

komunikacemi: Krále Jiřího – část, Křižíkova, Petra Velikého, Sadová, Zahradní, Zámecký 

vrch, Pod Jelením skokem, Luční vrch, Tržiště, Lázeňská, Stará louka,  Mariánská, 

Mariánskolázeňská - část, Nová louka, Divadelní náměstí, náměstí Svobody, Vřídelní, 

Karla IV., I. P. Pavlova - část, Ondřejská, Na Vyhlídce – část, Moravská, Kolmá, Petřín, 

Raisova, Hynaisova, Divadelní, Husovo náměstí, Libušina - část, Tylova, Škroupova, 

Nebozízek, Vyšehradská (dále jen "lázeňské území"). 

 

                                                           
1 ) § 1 písm. e) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

místních poplatcích“) 
2 ) Nařízení vlády č. 321/2012 Sb., o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy 

Vary 
3 ) § 10 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
4 ) Například nařízení statutárního města Karlovy Vary, kterým se vymezují oblasti obce s časovým a druhovým 

omezením zásobování  
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Čl. 3 

Poplatník a správa poplatku 

 

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s 

motorovým vozidlem do lázeňského území (dále jen „povolení k vjezdu“). 

 

(2) Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Karlovy Vary, odbor financí a ekonomiky 

(dále jen "správce poplatku")5) v budově Magistrátu města Karlovy Vary na adrese 

Moskevská ul. 2035/21, kde se vydává povolení k vjezdu na období podle čl. 5.  Povolení 

k vjezdu na započatý jeden až sedm po sobě jdoucích dnů (dále jen „jednorázové povolení 

k vjezdu“) lze po zaplacení poplatku vydat prostřednictvím k tomuto účelu zřízených 

dostupných technických zařízení (např. automatů, mobilní aplikace). 

 

Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

 

(1) Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost vůči správci poplatku při podání žádosti 

o vydání povolení k vjezdu. 

 

  V ohlášení poplatník uvede6) : 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, 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 výše poplatku, zejména počet a označení 

motorových vozidel (dále jen „vozidlo“), na které je povolení k vjezdu vydáváno, 

dobu na kterou je povolení k vjezdu vydáváno, včetně údaje dokládajícího případný 

nárok na úlevu či osvobození od poplatkové povinnosti. 

 

(2) 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 odst. 1 adresu svého zmocněnce v 

tuzemsku pro doručování. 

 

                                                           
5 ) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

6 ) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit 

správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala7). 

 

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu 

od poplatku ve lhůtě stanovené podle odst. 3, nárok na osvobození od poplatku zaniká; za 

nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy8). 

 

(5) Při vydání jednorázového povolení k vjezdu prostřednictvím technických zařízení se za 

splnění ohlašovací povinnosti považuje označení vozidla (SPZ/RZ) na tomto 

jednorázovém povolení k vjezdu. 

 

(6) Od ohlašovací povinnosti jsou osvobozeni (nevydává se povolení k vjezdu): 

a) uživatelé vozidel s právem přednostní jízdy a uživatelé vozidel jimi 

doprovázených9), 

b) uživatelé vozidel městské hromadné dopravy (autobusy a viditelně označená 

servisní a pohotovostní vozidla), 

c) uživatelé vozidel vybavených pouze elektrickým pohonem (elekromobily), 

d) uživatelé vozidel, kteří s nimi bezprostředně a prokazatelně odstraňují havárii 

způsobenou živelní pohromou, zřícením objektu či jeho části, 

e) lázeňští hosté ubytovaní v lázeňském území v den příjezdu a v den odjezdu z 

ubytovacího zařízení, 

f) osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva10), 

g) uživatelé vozidel s označením vozidla lékaře konajícího návštěvní službu stanovené 

prováděcím právním předpisem11). 

 

(7)  Povinnost ohlásit údaj podle odst. 1 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může 

správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má 

zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední 

desce. 

 

 

Čl. 5  

Sazba poplatku 

 

(1) Sazba poplatku činí za jedno vozidlo 100,- Kč za každý započatý den. 

 

                                                           
7) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
8 ) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
9 ) § 41 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 

silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů  
10 ) Např. Vyhl. 157/1964 o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, Zákon 326/1999 o pobytu cizinců na 

území České republiky 
11 ) § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 

silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 

aspi://module='ASPI'&link='565/1990%20Sb.%252314a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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(2) Po dohodě s poplatníkem lze poplatek stanovit paušální částkou: 

a) za jedno vozidlo (1 SPZ/RZ) na 30 dní ve výši 2 000,- Kč 

b) za jedno vozidlo (1 SPZ/RZ) na 90 dní ve výši 4 000,- Kč 

c) za jedno vozidlo (1 SPZ/RZ) na 365 dní ve výši 14 000,- Kč 

 

(3) Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí 

poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 4 odst. 2. 

 

Čl. 6 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný současně s vydáním povolení k vjezdu. 

 

(2) Poplatek, placený paušální částkou vyšší než 21.000,- Kč je splatný nejpozději do 15 dnů 

ode dne platnosti povolení k vjezdu. 

 

Čl. 7 

Osvobození od poplatku 

 

Poplatek neplatí:  

a) fyzické osoby přihlášené12) nebo vlastnící nemovitost v lázeňském území, osoby jim 

blízké13), manželé těchto osob a jejich děti, 

b) fyzické a právnické osoby, které v lázeňském území užívají nemovitost k podnikání 

nebo veřejně prospěšné činnosti; osvobození se nevztahuje na zaměstnance těchto osob, 

c) fyzické osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci, 

d) uživatelé služebních vozidel: příspěvkových organizací, obecně prospěšných 

společností a obchodních společností města Karlovy Vary, města Karlovy Vary, 

Karlovarského kraje, Okresního soudu v Karlových Varech, Okresního státního 

zastupitelství v Karlových Varech, Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, Územní 

pracoviště Karlovy Vary, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Krajské 

hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, 

e)  uživatelé služebních vozidel bez práva přednostní jízdy při výkonu činnosti jednotek 

dobrovolných hasičů; bezpečnostního sboru, kterým se rozumí zejména Policie České 

republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, 

Vězeňská služba České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 

Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace, Armády 

České republiky a Vojenského zpravodajství, 

f) pořadatelé konkrétní mimořádně významné kulturní, společenské nebo sportovní akce, 

na kterou byla tomuto pořadateli příslušným orgánem města Karlovy Vary poskytnuta 

záštita města,  

                                                           
12 ) Fyzické osobě mající trvalý pobyt v lázeňském území se vydá povolení k vjezdu odlišené modrou barvou 
13 ) § 10 odst. 1 věta první zákona o místních poplatcích 
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g) uživatelé služebních vozidel poskytovatelů terénních sociálních služeb14),  

h) uživatelé vozidel při provádění činnosti v lázeňském území na základě požadavku města 

Karlovy Vary. Požadavek na výkon činnosti v lázeňském území lze prokázat souhlasem 

vedoucího příslušného odboru nebo velitele městské policie na žádosti o vydání 

povolení k vjezdu,   

i) člen Zastupitelstva města Karlovy Vary při výkonu svého mandátu do výše paušální 

částky poplatku podle čl. 5 odst. 2 písm. c), a to za dvě vozidla, 

j) uživatelé vozidel osvobození od ohlašovací povinnosti podle čl. 4 odst. 6. 

 

Čl. 8  

Navýšení poplatku 

 

(1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 

poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem15).  

(2) Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; 

toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud16). 

 

Čl. 9  

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 2/2022 o místním 

poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města. 

 

Čl. 10  

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.  

 
 

 

…………………………….....................   ………………………………… 

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, v.r.                            Mgr. Tomáš Trtek, v.r.  

            primátorka          1. náměstek primátorky 

     statutárního města Karlovy Vary             statutárního města Karlovy Vary 

 

 

 

Vyhlášena zveřejněním ve Sbírce právních předpisů dne: 

Oznámení o vyhlášení ve Sbírce právních předpisů zveřejněno na úřední desce dne: 

Oznámení o vyhlášení ve Sbírce právních předpisů svěšeno z úřední desky dne: 

                                                           
14 ) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
15 ) § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
16 ) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 


