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4. PŘENOSNÉ PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ 

- Parkovací oprávnění, které je přenositelné mezi více silničními motorovými vozidly, se 
vydává: 

a) právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající, která má sídlo, místo podnikání 
nebo provozovnu v oblasti,  

b) nebo fyzické osobě, která je vlastníkem nemovité věci v oblasti. 

- Parkovací oprávnění platí pro vozidlo (pro danou SPZ/RZ), které je v daný okamžik 
zapsáno v databázi parkovacích oprávnění (na webovém Portálu). K jednomu časovému 
okamžiku může být takto registrována pouze jedna SPZ/RZ silničního motorového 
vozidla. 

- Mopedy, jednostopé motocykly a motokola (silniční motorová vozidla kategorií L1e – 
lehká dvoukolová motorová vozidla, L2e – tříkolové mopedy a L3e – dvoukolové 
motocykly) jsou oprávněny stát v zónách placeného stání bez parkovacího oprávnění 
(tedy zdarma), a to na všech rezidentních (modrých), návštěvnických (oranžových) 
i smíšených (fialových) parkovacích úsecích. 

4.1. Územní platnost parkovacího oprávnění 

- Parkovací oprávnění umožňuje neomezené stání vozidla na rezidentních (modrých) 
a smíšených (fialových) parkovacích úsecích zón placeného stání ve vybrané oblasti. 

- Velká oblast (celá městská část) nebo malá oblast (část městské části, pouze ve 
vybraných městských částech). Viz mapa oblastí.  

- Číslo oblasti je vždy vyznačeno na dopravním značení parkovacího úseku. 

4.2. Časová platnost parkovacího oprávnění 

- 1 rok, 6 měsíců, 3 měsíce, 1 měsíc nebo 1 týden. 

- Časová platnost parkovací oprávnění začíná běžet okamžikem uvedeným v Potvrzení 
o vydání parkovacího oprávnění. 

- O parkovací oprávnění lze žádat nejdříve měsíc před požadovaným okamžikem počátku 
jeho platnosti.  

https://parking.praha.eu/cs/moznosti-parkovani-v-praze/parkovani-v-zonach/
https://parking.praha.eu/cs/moznosti-parkovani-v-praze/parkovani-v-zonach/
https://parking.praha.eu/cs/mapa/
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4.3. Cena parkovacího oprávnění 

Přenosné parkovací oprávnění 

parkovací 
oblast 

cenové 
pásmo 

cena (Kč) 

1 rok 6 měsíců 3 měsíce 1 měsíc týden 

malá oblast 

1        24 000         13 500           7 000           2 200              600  

2        20 000         11 500           6 000           2 000              550  

3        16 000           9 000           4 700           1 700              470  

velká oblast 

1        36 000         20 000         10 000           3 500              900  

2        30 000         17 000           8 500           3 000              800  

3        24 000         13 500           7 000           2 500              700  

 

- Cenová pásma 

4.4. Jak parkovací oprávnění vyřídit? 

- Fyzicky na výdejně parkovacích oprávnění v městské části, pro kterou si parkovací 
oprávnění zřizujete. 

- Na webovém Portálu. 

- Za právnickou osobu jedná ve všech případech jednatel, člen statutárního orgánu 
společnosti nebo osoba jimi zplnomocněná (vzor plné moci k dispozici zde). 

- V případě, že se k vystavení parkovacího oprávnění nemůže dostavit žadatel (osoba, 
která splňuje podmínky pro vydání parkovacího oprávnění), může pověřit jinou osobu, 
která předloží veškeré doklady nutné pro vydání parkovacího oprávnění a plnou moc od 
žadatele (k dispozici zde, není-li stanoveno jinak, postačí plná moc bez úředně 
ověřeného podpisu zmocnitele). 

4.5. Podmínky k získání parkovacího oprávnění  

 Sídlo/místo podnikání nebo provozovna právnické nebo fyzické osoby podnikající nebo 
nemovitá věc fyzické osoby, musí být v oblasti zón placeného stání. 

 Musí být zaplacena cena za parkovací oprávnění. 

4.5.1. Sídlo právnické osoby/místo podnikání fyzické osoby podnikající nebo 
provozovna 

 Sídlo/místo podnikání nebo provozovna právnické nebo fyzické osoby podnikající musí 
být v oblasti zón placeného stání. Výdejna ověřuje uvedené IČ společnosti či 
podnikatele, sídlo, místo podnikání nebo provozovna společnosti, resp. i shodu žadatele 
a jednatele v případě právnické osoby. V případě žádosti přes webový Portál jsou 
žadatelé zpravidla ztotožnění (elektronická identita občana nebo předchozí ztotožnění 
úřadem). 

 Zaměstnanec má vozidlo svěřeno jen pro služební účely (pohotovost, servis či jiný 
pracovní výkon v místě trvalého pobytu) a žadatelem je zaměstnavatel: předkládá se 
čestné prohlášení zaměstnavatele a zaměstnance, že svěřené vozidlo je používáno jen 

https://parkujvklidu.blob.core.windows.net/parkujvklidu-ng/2022/10/Cenova_pasma-1.pdf
https://parking.praha.eu/cs/kontakt/
https://portal.zpspraha.cz/
https://parkujvklidu.blob.core.windows.net/parkujvklidu-ng/2022/11/priloha-10-plna-moc.pdf
https://parkujvklidu.blob.core.windows.net/parkujvklidu-ng/2022/11/priloha-10-plna-moc.pdf
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pro služební účely a místo trvalého pobytu zaměstnance je zároveň i místem výkonu 
pracovní činnosti tohoto zaměstnavatele (např. jako odloučené pracoviště, provozovna 
apod.), a pracovní smlouva zaměstnance, ze které pohotovost, servis či jiný pracovní 
výkon zaměstnance v místě trvalého pobytu vyplývají. 

Upozornění: za sídlo se pro tyto účely nepovažuje sídlo, jehož zřízení je 

poskytováno jako služba poskytovaná za úplatu nebo za jiné protiplnění, 

aniž by osoba v příslušném místě měla skutečné sídlo (tzv. virtuální sídlo). 

V případě pochybnosti orgánu o skutečném sídle žadatele (např. 

v nemovitosti, jejíž vlastník poskytuje virtuální sídlo), je nutné z důvodu 

možného obcházení § 23 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích vyžádat 

další doklad prokazující skutečné sídlo (např. doklad o placení energií 

v místě označeného sídla).   

 Doklady ve zvláštních případech: určité skupiny osob podléhají zvláštnímu režimu: 

c) Fyzická osoba – notář: předkládá doklad o jmenování notáře s určením sídla vydaný 
notářskou komorou či jiný doklad s adresou notáře. 

d) Fyzická osoba – advokát: předkládá osvědčení o zápisu advokáta do seznamu 
advokátů vydaný Českou advokátní komorou a potvrzení o sídle advokátní kanceláře 
vydaný taktéž Českou advokátní komorou.  

e) Fyzická osoba – lékař: předkládá doklad o zřízení zdravotnického zařízení vydaný 
Magistrátem hl. m. Prahy, uvádějící adresu zařízení. 

f) Poslanec, senátor, zastupitel: ověřuje se jeho zvolení u Českého statistického úřadu 
nebo z jiného veřejného zdroje, dále se předkládá doklad o existenci kanceláře (např. 
nájemní smlouvou apod.). 

g) Fyzická osoba – umělec s ateliérem: předkládá jednoznačný doklad, že se jedná o 
osobu podnikající (např. doklad o prodeji vlastních uměleckých děl) a doklad o sídle 
ateliéru (např. nájemní smlouva apod.). 

4.5.2. Vlastnictví nemovité věci 

 Žadatel předkládá platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas či jiný identifikační 
doklad. 

 Žadatel uvede specifikaci vlastněné nemovité věci v příslušné oblasti zón placeného 
stání (např. katastrální území, číslo parcelní v případě pozemku nebo číslo popisné 
v případě budovy nebo číslo jednotky v případě bytu či jiných prostor nebo LV) a úřad si 
tuto skutečnost ověří ve výpisu z katastru nemovitostí. 

 Nový vlastník nemovitosti, který není dosud zapsán v katastru nemovitostí (nemá LV) 
předloží „Návrh na vklad“, který obsahuje přidělené jednací číslo a razítko katastru.  

Upozornění: Vlastnictví podílu žadatele v bytovém družstvu není rovno 

vlastnictví nemovité věci (vlastníkem nemovitosti je bytové družstvo, a 

nikoliv družstevník) a parkovací oprávnění vlastníka nemovité věci proto 

nelze v takovém případě vydat. 
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4.6. Změny ve vašem parkovacím oprávnění 

- Předčasné ukončení parkovacího oprávnění před koncem jeho časové platnosti: 
Držitel parkovacího oprávnění má právo požádat o vrácení poměrné části ceny 
zaplacené za parkovací oprávnění odpovídající celým měsícům, které od provedení 
ukončení parkovacího oprávnění zbývají do konce jeho původní časové platnosti, 
snížené o manipulační poplatek 100 Kč. Předčasné ukončení parkovacího oprávnění je 
možné provést výhradně osobně na výdejně parkovacích oprávnění. Formulář 
k vyplnění je k dispozici zde. 

https://parking.praha.eu/cs/kontakt/
https://parkujvklidu.blob.core.windows.net/parkujvklidu-ng/2022/11/priloha-1-Zadost-o-ukonceni-parkovaciho-opravneni.pdf

