STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

NAŘÍZENÍ
STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

č. 13/2019,
kterým se stanovují maximální ceny za odtahy a střežení silničních
vozidel a vraků.

schválené dne 17. prosince 2019

účinnost od 4.1. 2020

Nařízení statutárního města Karlovy Vary
č. 13/2019,
kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy silničních vozidel a vraků,
nucené odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za střežení těchto vozidel na
určených parkovištích.

Rada statutárního města Karlovy Vary se na svém zasedání dne 17. prosince 2019 usnesením
č. RM/1616/12/19 usnesla vydat na základě ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o
působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s výměrem Ministerstva financí č. 01/2019 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami, vydávaného podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tímto nařízením se stanovují maximální ceny za nucené odtahy silničních vozidel a vraků, za
nucené odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za střežení těchto vozidel na určených
parkovištích na území města Karlovy Vary podle podmínek stanovených zvláštním právním
předpisem 1).
Čl. 2
Specifikace úkonů
(1) Maximálními cenami pro účely tohoto nařízení se rozumí ceny včetně daně z přidané
hodnoty v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného
zdanitelného plnění 2).
(2) Ve stanovených maximálních cenách je zahrnuto:
a) odtah úplný: jízdní výkon, výkon na místě, pořízení fotodokumentace, přistavení
vozidla včetně převezení odtahovaného silničního vozidla na parkoviště, použití
nakládacího zařízení (hydraulické ruky, navijáku apod.) a předání obsluze
parkoviště,
b) odtah neúplný: jízdní výkon, výkon na místě, pořízení fotodokumentace,
přistavení vozidla před naložením, použití nakládacího zařízení (hydraulické ruky,
navijáku apod.), bez odtahu na parkoviště,
c) střežení nuceně odtaženého vozidla: přejímka, střežení, výdej vozidla včetně
kontroly stavu vozidla při převzetí a další administrativní úkony spojené s

přejímkou a vydáním vozidla, a umístění silničního vozidla na pozemku v majetku
společnosti či pozemku, ke kterému bude mít společnost platné a účinné obligační
či věcně-právní oprávnění k užívání tímto způsobem a jeho ochrana před
odcizením (ať již celého silničního vozidla či jeho části či příslušenství),
d) odtah zpětný: jízdní výkon, výkon na místě, pořízení fotodokumentace, přistavení
vozidla včetně převezení odtahovaného vozidla na parkoviště, použití nakládacího
zařízení (hydraulické ruky, navijáku apod.), předání obsluze parkoviště, vrácení
odtaženého vozidla na původní místo (do lokality) odtahu, tzn. přistavení vozidla,
naložení, jízdní výkon a složení odtaženého vozidla do místa (lokality) odtahu,
popř. pořízení fotodokumentace.
Čl. 3
Výše maximálních cen
1) Maximální ceny za nucené odtahy silničních vozidel 3) činí:
a) za jeden nucený odtah úplný …………. 2 300,- Kč
b) za jeden nucený odtah neúplný ………… 1 200,- Kč
c) za jeden odtah zpětný

4)

………………. 4 600,- Kč

2) Maximální ceny za nucené odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě činí:
a) za jeden nucený odtah úplný …………… 1000,- Kč
b) za jeden nucený odtah neúplný ………… 500,- Kč

3) Maximální ceny za střežení jednoho odtaženého vozidla na odstavném parkovišti:
a) za první den (kalendářní den přitažení) …. 150,- Kč
b) za každý další i započatý den ………….. 200,- Kč

Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Tímto nařízením se zrušuje nařízení města Karlovy Vary č. 1/2017.

Čl. 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 4.1.2020

…………………………………........
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka
statutárního města Karlovy Vary

……………………………
Mgr. Tomáš Trtek
1. náměstek primátorky
statutárního města Karlovy Vary

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

1) Např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vozidlo odtaženo dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (překážka provozu na pozemních komunikacích) nebo dle
§ 19a a § 19b zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zajištění bezpečnosti státu, veřejného
pořádku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebních prací nebo údržby nebo z důvodu
přírodních katastrof nebo jiných mimořádných událostí a odstraňování jejich následků).
4) Vozidlo odtaženo dle § 19a a 19b zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění (výkon vlastnických práv ve
vztahu k místním komunikacím Statutárního města Karlovy Vary).

