
 
Parkování v Praze pro válečné uprchlíky 
z Ukrajiny 
 

Osobám, které utíkají před válkou na Ukrajině (dále jen UA), hl. m. Praha poskytuje mimo jiné možnost 

parkování na území města. Dotčeným osobám se v prvé řadě doporučuje odstavovat bezplatně 

vozidla na parkovišti P+R Černý Most II., které bylo pro tyto účely dočasně vyjmuto ze systému P+R. 

V druhé řadě mohou tyto osoby využít uliční parkování v zónách placeného stání stejně jako rezidenti.  

1. P+R Černý Most II. 

 Stání pro vozidla s UA registrační značkou je zdarma do odvolání. 

 V případě zaplnění kapacity parkoviště P+R Černý Most II. vyhradí TSK pro tyto účely další 

parkovací plochy.  

2. Rezidentní parkovací oprávnění 

 Žadatelům se vydává rezidentní parkovací oprávnění 

 Časová platnost: 1 rok nebo kratší (dle výběru žadatele) 

 Územní platnost: velká či malá parkovací oblasti (preferovat / doporučovat žadatelům malé 

parkovací oblasti z důvodu ceny i reálné očekávatelné využitelnosti pro žadatele) 

2.1. Podmínky výdeje parkovacího oprávnění 

a) Fyzická osoba (žadatel) musí být držitelem platného víza za účelem strpění pobytu (viz 

příloha 1) nebo záznamu o udělení víza za účelem strpění (viz příloha 2), který je občanovi 

Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem zapsán do cestovního dokladu nebo na hraniční 

průvodku, pokud není držitelem cestovního dokladu.  

Rozpoznávací znak tohoto víza oproti ostatním je jeho kód: D/VS/U. 

b) Fyzická osoba musí mít místo přechodného pobytu ve vymezené nárokové (resp. rezidentní) 

oblasti ZPS. Místo přechodného pobytu je nutné ověřit v registru obyvatel. Na dokladech 

uvedených v odstavci 2.1. a) se neuvádí. 

c) Právní vztah k vozidlu se dokládá: 

I. technickým průkazem vozidla: kontroluje se shoda jména žadatele o POP a vlastníka 

vozidla (viz příloha č. 3, sledují se položky C.1.x), 

II. nebo čestným prohlášením, ve kterém žadatel potvrdí, že je oprávněným uživatelem 

daného vozidla, (viz příloha 4 tohoto metodického pokynu). Používá se v případech, 

kdy s vozem do ČR přijela jiná osoba než vlastník vozidla.  

Čestné prohlášení doporučujeme mít k dispozici předtištěné k doplnění žadatelem přímo na 

výdejně.  

d) Musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla (dle běžného ceníku 

parkovacích oprávnění). 



Doporučujeme, aby pracovníci výdejny zadávali emailové adresy žadatelů o oprávnění, ale 

nezakládali OSU.   Držitel parkovacího oprávnění bude informován o konci jeho platnosti, ale nebude 

si moci podat žádost o prodloužení on-line.  Předejdeme tak zahlcení portálu žádostmi, které nebude 

možné zpracovat za pomoci základních registrů.



2.2. Přílohy 

Příloha 1. Ukázka víza, který je občanovi Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem (zvýrazněn je 
kód tohoto typu víza: D/VS/U) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2. Záznam o strpění občana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3. Příklady technických průkazů vozidel z UA 

 

Vzor od roku 2020 

 

Vzor od roku 2005 



Příloha 4. Čestné prohlášení o právním vztahu k vozidlu 

Čestné prohlášení  /  Посвідчення під присягою  /  Affidavit 

Já níže podepsaný/á  /  Я, нижчепідписаний  /  I, the undersigned 

 

používejte pouze latinské znaky / використовуйте лише латинські символи / latin characters only 

Jméno 

Ім'я  

First name 

 

Příjmení 

Прізвище 

Surname 

 

Adresa pobytu v České republice 

Адреса проживання в Чехії 

Residence address in the Czech Republic 

 

Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu) 

Номер ідентифікаційної картки, або проїзний 

документ 

ID card number or travel document 

 

Registrační (poznávací) značka vozidla 

Номерний знак транспортного засобу 

Vehicle registration plate 

 

 

Čestně prohlašuji, že jsem hlavním uživatelem výše uvedeného vozidla, a žádám tímto o vydání 

rezidentního parkovacího oprávnění do zón placeného stání na území hlavního města Prahy.  

З честю заявляю, що я є основним користувачем вищезгаданого транспортного засобу, і цим 

подаю заяву на видачу дозволу на паркування резидента для зон платного паркування на 

території столиці Праги. 

I declare on my honor that I am the main user of the above-mentioned vehicle, and I hereby apply for 

the issuance of a resident parking permit for paid parking zones in the territory of the capital city of 

Prague. 

 

Podepsáno v Praze  /  Підписано в Празі  /  Signed in Prague 

den / день / day …………………………………………………………  

 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

Podpis  /  Підпис  /  Signature

 


