Základní informace k vydávání parkovacích oprávnění
Jsem rezident a vlastním vozidlo

(1.200 Kč/za 1.vozidlo, rezident nad 65 let 360 Kč/za

1.vozidlo, cena dalších vozidel viz ceník):
občanský průkaz (kde je uveden trvalý pobyt na území MČ Praha 9),
velký technický průkaz (kde je žadatel vlastníkem vozidla), případně osvědčení o registraci
vozidla nového typu (vydávaný po roce 2006).

Jsem rezident a vlastním vozidlo, se kterým podnikám

(1.200 Kč/1.vozidlo), cena

dalších vozidel viz ceník:
občanský průkaz (kde je uveden trvalý pobyt na území MČ Praha 9),
velký technický průkaz se zapsaným IČ (kde je žadatel vlastníkem vozidla).

Jsem rezident a vlastním vozidlo, na úvěr
ceník):
-

(1.200 Kč/1.vozidlo, cena dalších vozidel viz

občanský průkaz (kde je uveden trvalý pobyt na území MČ Praha 9),
kopie velkého technického průkazu (kde je žadatel vlastníkem vozidla),
originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP),
originál úvěrové smlouvy.

Jsem rezident a vlastním vozidlo na finanční leasing (1.200 Kč/1.vozidlo, cena dalších
vozidel viz ceník):
občanský průkaz (kde je uveden trvalý pobyt na území MČ Praha 9),
kopie velkého technického průkazu (kde je žadatel uveden jako provozovatel vozidla),
originální osvědčení o registraci vozidla (malý TP),
originál leasingové smlouvy.

Jsem rezident a vlastním vozidlo na operativní leasing (1.200 Kč/1.vozidlo, cena dalších
vozidel viz ceník):
občanský průkaz (kde je uveden trvalý pobyt na území MČ Praha 9),
originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP),
originál leasingové smlouvy, která je uzavřena minimálně na 3 měsíce (nárok na čtvrtletní
oprávnění).

Jsem rezident a mám vozidlo pronajato z autopůjčovny

(1.200 Kč/1.vozidlo, cena

dalších vozidel viz ceník):
občanský průkaz (kde je uveden trvalý pobyt na území MČ Praha 9);
nájemní smlouva z autopůjčovny (musí být minimálně na 3 měsíce);
originál osvědčení o registraci (malý TP), v případě pronájmu od OSVČ musí být kopie velkého
technického průkazu, kde je zapsané IČ (v případě zapsání RČ se dokládá platba silniční daně
za loňský rok, nebo registrace k dani v období stávajícím);
Pronajímatel musí být oprávněn půjčovat a pronajímat vozidla (tzv. mít v předmětu podnikání
1 volnou živnost).

Jsem rezident a mám svěřené vozidlo od zaměstnavatele k soukromému
užívání (1.200 Kč/1.vozidlo, cena dalších vozidel viz ceník):
-

občanský průkaz (kde je uveden trvalý pobyt na území MČ Praha 9);
osvědčení o registraci vozidla (kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje
na základě smlouvy);
vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle §6 odst. 6 zákona 586/1992 Sb."včetně případných pronájmů a leasingových smluv.

Jsem rezident, člen orgánu práv. osoby (jednatel) a využívám vozidlo pro
soukromé účely (1.200 Kč/1.vozidlo, cena dalších vozidel viz ceník):
-

občanský průkaz (kde je uveden trvalý pobyt na území MČ Praha 9),
osvědčení o registraci vozidla (kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje
na základě smlouvy),
vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle §6 odst. 6 zákona 586/1992 Sb.“
včetně případných pronájmů a leasingových smluv.

Jsem rezident a mám svěřené vozidlo od zaměstnavatele pouze pro služební
účely (7.000 Kč/1.vozidlo, cena dalších vozidel viz ceník):
-

občanský průkaz (kde je uveden trvalý pobyt na území MČ Praha 9),
zaměstnanec má vozidlo svěřeno jen pro služební účely (pohotovost, servis či jiný pracovní
výkon v místě trvalého pobytu), je žadatelem zaměstnavatel: předkládá čestné prohlášení, že
svěřené vozidlo je používáno jen pro služební účely a místo trvalého pobytu zaměstnance je
zároveň i místem výkonu pracovní činnosti zaměstnavatele (např. odloučené pracoviště,
provozovna apod.)

Jsem rezident a mám svěřené vozidlo od zahraničního zaměstnavatele pro
soukromé i služební účely (vozidlo registrováno mimo ČR – cizí registrační
značka) (1.200 Kč/1.vozidlo, cena dalších vozidel viz ceník):
-

občanský průkaz (kde je uveden trvalý pobyt na území MČ Praha 9),
originál technického průkazu,
prohlášení zaměstnavatele uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele a svěření vozidla do
užívání pro soukromé a služební účely podepsané statutárním zástupcem,
výpis z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší 6 měsíců.

* silniční daň v ČR se řídí zákonem č. 16/1993 Sb., zákon o silniční dani. Rozhodující podmínkou, proto, aby vozidlo
uvedené kategorie bylo předmětem daně silniční, je samotný fakt registrace v registru silničních vozidel. Toto
odpovídá směrnici Evropského parlamentu a rady č. 1999/62/ES ve znění směrnice č. 2006/38/ES (dále jen
směrnice), která upravuje zdanění těžkých nákladních vozidel a k jejíž implementaci byla Česká republika po
vstupu do Evropské unie povinna. Novela směrnice č. 2006/38/ES, kterou byla změněna definice pojmu vozidla,
zavázala členské státy EU implementovat ustanovení do národních úprav v roce 2008. Dle článku 5 směrnice u
vozidel evidovaných v členských státech vybírá daně uvedené v článku 3 směrnice (v České republice jde o daň
silniční) pouze členský stát, v němž je vozidlo evidováno. Vozidla registrovaná v ČR a provozovaná v členských
státech EU by proto neměla být zdaňována v zemi, kde jsou provozována a naopak. V opačném případě by
docházelo k rozporu s právem EU.

Jsem abonent a v Praze 9 vlastním nemovitost (7.000 Kč/1.vozidlo, cena dalších vozidel
viz ceník):
občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 9);
osvědčení o registraci vozidla (kde je žadatel vlastníkem vozidla), ostatní se řídí pravidly
uvedenými výše
výpis z katastru nemovitostí

Firma sídlící v Praze 9 (7.000 Kč/1.vozidlo, cena dalších vozidel viz ceník):
-

občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s výpisem z
obchodního rejstříku;
technický průkaz (kde je firma vlastníkem), (v případě zapsání vozidla na jednatele a jeho RČ,
dokládá se platba silniční daně za loňský rok, nebo registrace k dani v období stávajícím);
je-li vozidlo na úvěr nebo leasing, doloží se originál úvěrové / leasingové smlouvy a kopie
velkého technického průkazu.

Firma má provozovnu v Praze 9 (7.000 Kč/1.vozidlo, cena dalších vozidel viz ceník):
-

občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním
rejstříkem;
technický průkaz (kde je firma vlastníkem), je-li vozidlo psáno na jednatele a jeho RČ musí se
doložit platba silniční daně za minulý rok;
nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 9, popř. výpis provozoven.

Jsem OSVČ a v Praze 9 mám provozovnu (7.000 Kč/1.vozidlo, cena dalších vozidel viz ceník):
-

občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 9),
technický průkaz (kde žadatel je vlastníkem a vozidlo je na IČ, je-li vozidlo na RČ musí se doložit
platba silniční daně za minulý rok - kopie daňového přiznání k silniční dani),
nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 9, popř. výpis provozoven.

Rezident - držitel průkazu ZTP, ZTP-P má nárok na parkovací oprávnění za
sníženou cenu 360 Kč/rok, po předložení dokladů uvedených v případech výše
a kartičky ZTP, ZTP-P.
Vozidlo se zakoupeným oprávněním je v servisu, mám zapůjčen náhradní vůz
(100 Kč/vozidlo):
občanský průkaz;
osvědčení o registraci zapůjčeného vozidla (malý technický průkaz);
originál zakázkového listu ze servisu nebo potvrzení o převzetí vozidla do opravy;
vydává se na dobu určenou v protokolu ze servisu (předpokládaná doba)
*14 dnů je max. doba, na kterou jde vystavit dočasná změna RZ v Osobních stránkách uživatele. Výdejna
může udělat dočasnou změnu, na jak dlouho držitel potřebuje (dle protokolu ze servisu, max. však na 3
měsíce).

Parkovací oprávnění pro řemeslníky:
-

parkovací oprávnění pro řemeslníky se vydávají na základě doložení dokladu o zakázce
(smlouva o dílo, objednávka...);
občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním
rejstříkem;
oprávnění se vydává bez SPZ/RZ vozidla, přes portálový účet si jednotliví zástupci sami mění
SPZ/RZ v systému. Může se vydávat i na RZ! (Tehdy je cena 7000,-/rok za první vozidlo, ke
kterému má firma právní vztah).

Roční
Pololetní
Čtvrtletní
Měsíční
Týdenní

za první a další vozidlo
za první a další vozidlo
za první a další vozidlo
za první a další vozidlo
za první a další vozidlo

24.000 Kč
13.500 Kč
7.000 Kč
2.500 Kč
700 Kč

Cizinci
Občané jiné členské země EU žijící v ČR:
platný OP (ID card) nebo platný cestovní pas.
Pokud cizinec není evidován v registrech, musí doložit průkaz o povolení k pobytu, nebo průkaz
o přechodném pobytu občana EU či hraniční průvodku.
Občané zemí mimo EU (občané třetích zemí) žijící v ČR:
platný cestovní pas s platným vízem.
Před skončením víza POP možné vydat na půl roku (pokud platnost víza je minimálně ještě 2
měsíce). Pokud cizinec není evidován v registru, musí doložit průkaz o povolení k pobytu.
Příslušníci cizích diplomatických misí:
platný OP (ID card) nebo platný cestovní pas nebo identifikační průkaz vystavený
Ministerstvem zahraničí ČR (pro různé kategorie diplomatických pracovníků).
Pokud cizinec není evidován v registru, musí doložit potvrzení příslušného zastupitelského
úřadu o bydlišti pracovníka na území MČ Praha 9.

V případě, že bude parkovací oprávnění vyřizovat zmocněnec, musí se ke všem dokladům
navíc doložit plná moc, která nemusí mít ověřeného zmocnitele, pouze pokud budete mít k
plné moci originál dokladu totožnosti žadatele (občanský průkaz, platný pas).

CENY PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ PRO KRÁTKODOBÉ
(NÁVŠTĚVNICKÉ) PARKOVÁNÍ V ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ NA
ÚZEMÍ MČ PRAHA 9
Cenová hladina 20 Kč za první dvě hodiny stání, každá další započatá hodina 30 Kč, na dobu max.
24 hodin.

Vysvětlivky: Rezident - žadatel s trvalým bydlištěm Praha 9;
Abonent - vlastník nemovitosti, právnická či fyzická osoba po prokázání sídla nebo místa
podnikání v dané MČ.

Výdej parkovacích oprávnění probíhá (bude probíhat) v souladu s METODIKOU vydanou MHMP.
Pro informace o ZPS volejte číslo +420 257 015 257 (Po-Pá 09:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 hod.) nebo
je možné využít email parkujvklidu@tsk-praha.cz

