Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1709
ze dne 18.7.2017
k technické novele ceníku pro zóny placeného stání na území hl.m. Prahy
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

s účinností od 24.8.2017 Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného
stání pro oblasti na území hl.m. Prahy vymezené územím celé městské části, který
je přílohou č. 1 tohoto usnesení

2.

s účinností od 24.8.2017 Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného
stání pro oblasti na území hl.m. Prahy vymezené na části území městské části, který
je přílohou č. 2 tohoto usnesení

zrušuje
1.

ke dni 24.8.2017 bod I.1. usnesení Rady HMP č. 244 ze dne 9.2.2016 k novým
ceníkům pro zóny placeného stání na území hl.m. Prahy

2.

ke dni 24.8.2017 bod I.2. usnesení Rady HMP č. 244 ze dne 9.2.2016 k novým
ceníkům pro zóny placeného stání na území hl.m. Prahy

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstek primátorky Dolínek
Tisk:
R-25013
Provede:
Na vědomí: odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1709 ze dne 18. 7. 2017

Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání
pro oblasti na území hl. m. Prahy vymezené územím celé městské části
Parkovací oprávnění a parkovací karta vydaná na výdejně parkovacích oprávnění
opravňuje k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo
fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu1 , která má
sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání
silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je
vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy.
Základní cena:
1. cenové pásmo

2. cenové pásmo

3. cenové pásmo

roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

36 000,- Kč
20 000,- Kč
10 000,- Kč
3 500,- Kč
900,- Kč

roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

30 000,- Kč
17 000,- Kč
8 500,- Kč
3 000,- Kč
800,- Kč

roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

24 000,- Kč
13 500,- Kč
7 000,- Kč
2 500,- Kč
700,- Kč

Snížená cena pro všechna cenová pásma:
První vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.
roční
pololetní
čtvrtletní

1

1 200,- Kč
600,- Kč
300,- Kč

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

První vozidlo fyzické osoby starší 65 let, nebo držitele průkazu ZTP, ZTP-P, která má místo
trvalého pobytu ve vymezené oblasti (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).
roční
pololetní
čtvrtletní

360,- Kč
180,- Kč
90,- Kč

Druhé vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.
roční
pololetní
čtvrtletní

7 000,- Kč
3 500,- Kč
1 750,- Kč

První vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle
zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního
města Prahy, nebo pro první vozidlo fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti ve
vymezené oblasti hlavního města Prahy (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).
roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

7 000,- Kč
3 500,- Kč
1 750,- Kč
900,- Kč
250,- Kč

Vrácení nevyužitého parkovacího oprávnění nebo parkovací karty vydané na výdejně
parkovacích oprávnění:
Vrací se část původní ceny parkovacího oprávnění nebo parkovací karty za celé běžné
nezapočaté měsíce zbývající do konce platnosti parkovacího oprávnění.
Manipulační poplatek za mimořádnou změnu parkovacího oprávnění a parkovací karty nebo
vrácení nevyužitého parkovacího oprávnění či parkovací karty provedené na výdejně
parkovacích oprávnění, za registraci elektromobilu, vozidla zapojeného do objednávkového
systému carsharing provozovaného hl. m. Prahou nebo vozidla bezpečnostních složek státu,
kterému bylo rozhodnutím Rady hl. m. Prahy přiděleno parkovací oprávnění, na výdejně
parkovacích oprávnění
100,-Kč
Krátkodobá výměnná parkovací karta se vystavuje v případě výměny vozidla z důvodu
opravy, odcizení apod.
u 1. vozidla
1000,- Kč
u 2. vozidla
2000,- Kč
u 3. vozidla
3000,- Kč
atd.
Záloha je vratná proti vrácení krátkodobé výměnné parkovací karty, nejdéle však do 6 měsíců
po skončení její platnosti.
Záloha:

Dvouhodinová parkovací karta opravňuje ke stání v rezidenčních zónách, ve kterých nejsou
zprovozněny virtuální parkovací hodiny, nejdéle však dvě hodiny:

Cena dvouhodinové parkovací karty:

120,- Kč

Desetihodinová parkovací karta opravňuje ke stání v rezidenčních zónách, ve kterých
nejsou zprovozněny virtuální parkovací hodiny, v době od 8.00 do 18.00 hodin.
Cena desetihodinové parkovací karty:

400,- Kč

Parkovací oprávnění a parkovací lístky v parkovacím automatu nebo virtuálních
parkovacích hodinách, opravňují ke stání silničního motorového vozidla na dobu časově
omezenou na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích v hlavním městě Praze:
Cena stání v modré zóně a maximální cena stání v oranžové, zelené a fialové zóně
1. cenové pásmo

80,- Kč/hod.
3,20 €/hod.

2. cenové pásmo

60,- Kč/hod.
2,40 €/hod.

3. cenové pásmo

40,- Kč/hod.
1,60 €/hod.

Pozn.: Použití konkrétní ceny závisí na typu zóny a místních podmínkách a může být v čase
proměnná. Konkrétní cena je vždy uvedená na parkovacím automatu a v informacích
virtuálních parkovacích hodin.
Maximální cena stání v oranžové, zelené a fialové zóně v době státních svátků, ostatních
svátků2 a vánočních prázdnin3 za každé započaté stání v délce nepřesahující 24 hodin.
(Cenové zvýhodnění platí pouze u úseků, které nemají provozní dobu v celotýdenním
režimu.)
1. cenové pásmo

80,- Kč
3,20 €

2. cenové pásmo

40,- Kč
1,60 €

3. cenové pásmo

20,- Kč
0,80 €

Mopedy, jednostopé motocykly a motokola nejsou zpoplatněna.
Elektromobily, vozidla zapojená do objednávkového systému carsharing provozovaného
hl. m. Prahou a vozidla bezpečnostních složek státu, kterým bylo rozhodnutím Rady hl. m.
Prahy přiděleno parkovací oprávnění nejsou zpoplatněna, musí být však jednorázově
registrována na výdejně parkovacích oprávnění.

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších předpisů
3
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
2

Snížená cena parkovacího oprávnění ve virtuálních parkovacích hodinách o 90%
v rozsahu stanoveného ročního kreditu na maximálně deseti vybraných úsecích pro stání
vozidla fyzické osoby za účelem zajištění péče o fyzickou osobu starší 80 let nebo pobírající
příspěvek na péči alespoň III. stupně, která má trvalý pobyt ve vymezené oblasti a současně
nevlastní platné parkovací oprávnění, nebo pro stání vozidla fyzické osoby, která je držitelem
průkazu ZTP, ZTP-P.
Maximální částka:

3 000,- Kč/rok

Parkovací oprávnění vydané na výdejně parkovacích oprávnění opravňuje k stání
silničního motorového vozidla za účelem zásobování, buďto pro jednu SPZ/RZ v max.
4 různých úsecích během 60 minut (max. 30 minut stání v jednom úseku), nebo pro stání
max. 4 různých SPZ/RZ v daném úseku po maximální celkovou nasčítanou dobu 60
minut (1 SPZ/RZ maximálně 30 minut):
roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

16 000,- Kč
9 000,- Kč
4 700,- Kč
1 700,- Kč
470,- Kč

Přechodná ustanovení:
Parkovací karty pro oblasti 1, 2, 3 a 7 jsou vydávány pouze na příslušných úřadech
městských částí. Platnost ročních, pololetních a čtvrtletních parkovacích karet začíná vždy
jeden den před vyznačeným začátkem platnosti na parkovací kartě a končí tři dny po
vyznačeném konci platnosti na parkovací kartě.
Platnost parkovacích karet pro oblast 1 a 2 končí 30. 9. 2017, pro oblast 3 a 7 končí
31. 1. 2018.
Krátkodobou výměnnou parkovací kartu lze vystavit pouze pro oblasti 1, 2, 3 a 7, její
platnost pro oblast 1 a 2 končí 30. 9. 2017, pro oblast 3 a 7 končí 31. 1. 2018.
Registrace elektromobilu, vozidla zapojeného do objednávkového systému carsharing
provozovaného hl. m. Prahou, nebo vozidla bezpečnostních složek státu, kterému bylo
rozhodnutím Rady hl. m. Prahy přiděleno parkovací oprávnění je možné provést pouze na
Magistrátu hl. m. Prahy.
Dvouhodinové a desetihodinové parkovací karty jsou v prodeji pouze na úřadech
městských částí Praha 3 a 7 a Magistrátu hl. m. Prahy. Jejich prodej končí na úřadech
městských částí Praha 3 a Praha 7 dne 30. 10. 2017 a na Magistrátu hl. m. Prahy dne 31. 1.
2018.
Platnost dvouhodinových a desetihodinových parkovacích karet pro oblast 1 a 2 končí
30. 9. 2017, pro oblast 3 a 7 končí 31. 1. 2018.
Zelená zóna bude zrušena pro oblast 1 a 2 nejpozději dne 30. 9. 2017, pro oblast 3 a 7
nejpozději dne 31. 1. 2018.

Virtuální parkovací hodiny budou zprovozněny pro oblast 1 a 2 dne 1. 10. 2017, pro oblast
3 a 7 dne 1. 2. 2018.
Snížená cena parkovacího oprávnění ve virtuálních parkovacích hodinách o 90%
v rozsahu stanoveného ročního kreditu na maximálně deseti vybraných úsecích pro
stání vozidla fyzické osoby za účelem zajištění péče o fyzickou osobu starší 85 let nebo
pobírající příspěvek na péči alespoň III. stupně, která má trvalý pobyt ve vymezené
oblasti a současně nevlastní platné parkovací oprávnění bude zprovozněna pro oblast 1 a 2
dne 1. 10. 2017, pro oblast 3 dne a 7 dne 1. 2. 2018.
Parkovací oprávnění vydané na výdejně parkovacích oprávnění opravňující k stání
silničního motorového vozidla za účelem zásobování bude zprovozněno pro oblast 1 a 2
dne 1. 10. 2017, pro oblast 3 a 7 dne 1. 2. 2018.

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1709 ze dne 18. 7. 2017

Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání
pro oblasti na území hl. m. Prahy vymezené na části území městské části
Parkovací oprávnění vydané na výdejně parkovacích oprávnění opravňuje k stání
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za
účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu
ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání silničního motorového vozidla
fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve
vymezené oblasti hlavního města Prahy.
Základní cena:
1. cenové pásmo

2. cenové pásmo

3. cenové pásmo

roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

24 000,- Kč
13 500,- Kč
7 000,- Kč
2 200,- Kč
600,- Kč

roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

20 000,- Kč
11 500,- Kč
6 000,- Kč
2 000,- Kč
550,- Kč

roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

16 000,- Kč
9 000,- Kč
4 700,- Kč
1 700,- Kč
470,- Kč

Snížená cena pro všechna cenová pásma:
První vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.
roční
pololetní
čtvrtletní

600,- Kč
300,- Kč
150,- Kč

První vozidlo fyzické osoby starší 65 let, nebo držitele průkazu ZTP, ZTP-P, která má místo
trvalého pobytu ve vymezené oblasti (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).
roční
pololetní
čtvrtletní

180,- Kč
90,- Kč
45,- Kč

Druhé vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.
roční
pololetní
čtvrtletní

3 500,- Kč
1 750,- Kč
875,- Kč

První vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle
zvláštního právního předpisu1 , která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního
města Prahy, nebo pro první vozidlo fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti ve
vymezené oblasti hlavního města Prahy (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).
roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

3 500,- Kč
1 750,- Kč
875,- Kč
450,- Kč
125,- Kč

Vrácení nevyužitého parkovacího oprávnění vydaného na výdejně parkovacích oprávnění:
Vrací se část původní ceny parkovacího oprávnění za celé běžné nezapočaté měsíce zbývající
do konce platnosti parkovacího oprávnění.
Manipulační poplatek za mimořádnou změnu parkovacího oprávnění nebo vrácení
nevyužitého parkovacího oprávnění provedeném na výdejně parkovacích oprávnění
100,-Kč

1

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Důvodová zpráva k Tisku R-25013
Radě hlavního města Prahy je tímto materiálem předkládán návrh ceníků parkovacích
oprávnění a karet pro zóny placeného stání na území hl. m. Prahy (dále jen ZPS). Předkládaný
materiál je rozdělen následovně:
1. Schválení Ceníku parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání pro oblasti na
území hl. m. Prahy vymezené územím celé městské části. V současné době se jedná o oblasti
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 16 a 22 a po budoucím zřízení ZPS na území Městské části Praha 4 i o
oblast 4. Tyto oblasti jsou tvořeny celými městskými částmi, s výjimkou oblastí 13, 16 a 22,
kde jsou pouze lokální návštěvnické úseky bez rezidentských zón.
Zde jsou navrženy následující změny:
a. Snížení ceny rezidentského parkovacího oprávnění pro držitele průkazu ZTP, ZTP-P.
b. Snížení ceny za 2. vozidlo registrované na rezidenta.
c. Doplnění měsíčního a týdenního parkovacího oprávnění na 1. vozidlo abonenta.
d. Zavedení jednotných tarifů pro státní svátky, ostatní svátky a vánoční prázdniny pro
úseky, které nemají provozní dobu v celotýdenním režimu.
e. Rozšíření platnosti parkovacího oprávnění pro veřejně prospěšné organizace na
všechny oblasti při zachování původní ceny pro jednu oblast.
f. Vznik parkovacího oprávnění pro pečovatele umožňující stání v místě trvalého
pobytu opečovávané osoby při současném snížení požadovaného věku opečovávané
osoby na 80 let.
g. Vznik parkovacího oprávnění pro držitele průkazu ZTP, ZTP-P umožňující stání
v místě zaměstnání této osoby.
h. Rozšíření pečovatelského parkovacího oprávnění umožňujícího parkování se
sníženou cenou o 90% i pro držitele průkazů ZTP, ZTP-P, při současném snížení
věku opečovávané osoby na 80 let a rozšíření platnosti tohoto oprávnění na všechny
oblasti.
i. Rozšíření platnosti zásobovacího parkovacího oprávnění na všechny oblasti při
zachování původní ceny platné pro 3. (nejlevnější) cenové pásmo.
j. Upravení termínů konce platnosti používání všech parkovacích karet dle ukončení
platnosti stávajících mandátních smluv.
k. Změna registrace elektromobilů, vozidel carsharingu a bezpečnostních složek pouze
na výdejnu Magistrátu hl. m. Prahy (v současné době toto již funguje).
2. Schválení Ceníku parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání na území hl. m.
Prahy vymezené na části území městské části. V současné době se jedná o oblasti 5-1, 5-2, 53, 5-4, 5-5, 5-6, 8-1, 8-2 a 8-3.
Zde jsou navrženy následující změny:
a. Snížení ceny rezidentského parkovacího oprávnění pro držitele průkazu ZTP, ZTP-P.
b. Snížení ceny za 2. vozidlo registrované na rezidenta.
c. Doplnění měsíčního a týdenního parkovacího oprávnění na 1. vozidlo abonenta.
3. Dalším bodem usnesení je zrušení částí usnesení Rady hl. m. Prahy č. 244 ze dne 9. 2. 2016
schvalujících dosud platné ceníky. Stávající platné ceníky s vyznačenými navrženými
změnami jsou přílohou č. 1 (Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání
pro oblasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 a 22 na území hl. m. Prahy) a přílohou č. 2
(Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání pro oblasti 5-1, 5-2, 5-3, 5-4,
8-1, 8-2 a 8-3 na území hl. m. Prahy) této důvodové zprávy. Číslování oblastí z názvů ceníků
bylo vypuštěno z důvodu případného dalšího rozšiřování zón placeného stání tak, aby při
každém vzniku nové oblasti nemusel být předkládán k projednání současně i nový ceník
doplněný pouze o číslo nové oblasti.
Za účelem zlepšení prezentace cen za stání v zónách placeného stání vůči veřejnosti bude hl. m.
Praha používat vždy výtahy z ceníků obsahující v přehledných tabulkách základní informace o
cenách. Tyto výtahy budou také z důvodu přehlednosti obsahovat čísla oblastí, pro které platí a které
byly vypuštěny z názvů ceníků. Tyto výtahy jsou přílohou č. 3 této důvodové zprávy.

Platnost nových ceníků navrhujeme od 24. 8. 2017. Tento termín byl stanoven podle termínu prvního
zprovoznění zón placeného stání podle nové koncepce, které bylo 24. 8. 2016. Žadatelé o parkovací
oprávnění, u kterých dojde ke změně ceny, si tak při prodlužování ročních parkovacích oprávnění
budou moci rovnou pořizovat parkovací oprávnění za novou cenu.
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Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání
pro oblasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 a 22 na území hl. m. Prahy
vymezené územím celé městské části
Parkovací oprávnění a parkovací karta vydaná na výdejně parkovacích oprávnění
opravňuje k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo
fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu1 , která má
sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání
silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je
vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy.
Základní cena:
1. cenové pásmo

2. cenové pásmo

3. cenové pásmo

roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

36 000,- Kč
20 000,- Kč
10 000,- Kč
3 500,- Kč
900,- Kč

roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

30 000,- Kč
17 000,- Kč
8 500,- Kč
3 000,- Kč
800,- Kč

roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

24 000,- Kč
13 500,- Kč
7 000,- Kč
2 500,- Kč
700,- Kč

Snížená cena pro všechna cenová pásma:
První vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti. a vozidlo
provozované právnickou nebo fyzickou osobou sloužící k přímému výkonu veřejně prospěšné
činnosti, která má veřejně prospěšnou činnost uvedenou ve své hlavní činnosti a má sídlo,
provozovnu nebo vykonává veřejně prospěšnou činnost ve vymezené oblasti (parkovací
oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).
roční
pololetní
čtvrtletní

1

1 200,- Kč
600,- Kč
300,- Kč

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
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První vozidlo fyzické osoby starší 65 let, nebo držitele průkazu ZTP, ZTP-P, která má místo
trvalého pobytu ve vymezené oblasti (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).
roční
pololetní
čtvrtletní

360,- Kč
180,- Kč
90,- Kč

Druhé vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.
roční
pololetní
čtvrtletní

12 000,-7 000,- Kč
6 000,-3 500,- Kč
3 000,-1 750,- Kč

První vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle
zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního
města Prahy, nebo pro první vozidlo fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti ve
vymezené oblasti hlavního města Prahy (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).
roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

12 000,-7 000,- Kč
6 000,-3 500,- Kč
3 000,-1 750,- Kč
584,- Kč
146,- Kč

Vrácení nevyužitého parkovacího oprávnění nebo parkovací karty vydané na výdejně
parkovacích oprávnění:
Vrací se část původní ceny parkovacího oprávnění nebo parkovací karty za celé běžné
nezapočaté měsíce zbývající do konce platnosti parkovacího oprávnění.
Manipulační poplatek za mimořádnou změnu parkovacího oprávnění a parkovací karty nebo
vrácení nevyužitého parkovacího oprávnění či parkovací karty provedené na výdejně
parkovacích oprávnění, za registraci elektromobilu, vozidla zapojeného do objednávkového
systému carsharing provozovaného hl. m. Prahou nebo vozidla bezpečnostních složek státu,
kterému bylo rozhodnutím Rady hl. m. Prahy přiděleno parkovací oprávnění, na výdejně
parkovacích oprávnění
100,-Kč
Krátkodobá výměnná parkovací karta se vystavuje v případě výměny vozidla z důvodu
opravy, odcizení apod.
u 1. vozidla
1000,- Kč
u 2. vozidla
2000,- Kč
u 3. vozidla
3000,- Kč
atd.
Záloha je vratná proti vrácení krátkodobé výměnné parkovací karty, nejdéle však do 6 měsíců
po skončení její platnosti.
Záloha:

Dvouhodinová parkovací karta opravňuje ke stání v rezidenčních zónách, ve kterých nejsou
zprovozněny virtuální parkovací hodiny, nejdéle však dvě hodiny:
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Cena dvouhodinové parkovací karty:

120,- Kč

Desetihodinová parkovací karta opravňuje ke stání v rezidenčních zónách, ve kterých
nejsou zprovozněny virtuální parkovací hodiny, v době od 8.00 do 18.00 hodin.
Cena desetihodinové parkovací karty:

400,- Kč

Parkovací oprávnění a parkovací lístky v parkovacím automatu nebo virtuálních
parkovacích hodinách, opravňují ke stání silničního motorového vozidla na dobu časově
omezenou na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích v hlavním městě Praze:
Cena stání v modré zóně a maximální cena stání v oranžové, zelené a fialové zóně
1. cenové pásmo

80,- Kč/hod.
3,20 €/hod.

2. cenové pásmo

60,- Kč/hod.
2,40 €/hod.

3. cenové pásmo

40,- Kč/hod.
1,60 €/hod.

Pozn.: Použití konkrétní ceny závisí na typu zóny a místních podmínkách a může být v čase
proměnná. Konkrétní cena je vždy uvedená na parkovacím automatu a v informacích
virtuálních parkovacích hodin.
Maximální cena stání v oranžové, zelené a fialové zóně v době státních svátků, ostatních
svátků2 a vánočních prázdnin3 za každé započaté stání v délce nepřesahující 24 hodin.
(Cenové zvýhodnění platí pouze u úseků, které nemají provozní dobu v celotýdenním
režimu.)
1. cenové pásmo

80,- Kč
3,20 €

2. cenové pásmo

40,- Kč
1,60 €

3. cenové pásmo

20,- Kč
0,80 €

Mopedy, jednostopé motocykly a motokola nejsou zpoplatněna.
Elektromobily, vozidla zapojená do objednávkového systému carsharing provozovaného
hl. m. Prahou a vozidla bezpečnostních složek státu, kterým bylo rozhodnutím Rady hl. m.
Prahy přiděleno parkovací oprávnění nejsou zpoplatněna, musí být však jednorázově
registrována na výdejně parkovacích oprávnění.

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších předpisů
3
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
2
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Snížená cena parkovacího oprávnění pro vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou
osobou sloužící k přímému výkonu veřejně prospěšné činnosti, která má veřejně prospěšnou
činnost uvedenou ve své hlavní činnosti a má sídlo, provozovnu nebo vykonává veřejně
prospěšnou činnost ve vymezené oblasti (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).
roční
pololetní
čtvrtletní
Snížená cena parkovacího oprávnění na 1
úsecích (v místě trvalého pobytu osoby, o níž je
účelem zajištění péče o fyzickou osobu starší 80
III. stupně, která má trvalý pobyt ve vymezené
oprávnění.
Všechna cenová pásma:
roční
pololetní

1 200,- Kč
600,- Kč
300,- Kč
z maximálně 3 SPZ/RZ na maximálně pěti
pečováno) pro stání vozidla fyzické osoby za
let nebo pobírající příspěvek na péči alespoň
oblasti a současně nevlastní platné parkovací

180,- Kč
90,- Kč

Snížená cena parkovacího oprávnění na 1 z maximálně 3 SPZ/RZ na maximálně pěti
úsecích (v místě zaměstnání držitele průkazu ZTP, ZTP-P) pro stání vozidla fyzické osoby,
která je držitelem průkazu ZTP, ZTP-P a má místo zaměstnání ve vymezené oblasti a
současně nevlastní platné parkovací oprávnění pro danou oblast (parkovací oprávnění musí
být vydáno na SPZ/RZ).
Všechna cenová pásma:
roční
pololetní

180,- Kč
90,- Kč

Snížená cena parkovacího oprávnění ve virtuálních parkovacích hodinách o 90%
v rozsahu stanoveného ročního kreditu na maximálně deseti vybraných úsecích pro stání
vozidla fyzické osoby za účelem zajištění péče o fyzickou osobu starší 85 80 let nebo
pobírající příspěvek na péči alespoň III. stupně, která má trvalý pobyt ve vymezené oblasti a
současně nevlastní platné parkovací oprávnění, nebo pro stání vozidla fyzické osoby, která je
držitelem průkazu ZTP, ZTP-P.
Všechna cenová pásma:Maximální částka:

3 000,- Kč/rok

Parkovací oprávnění vydané na výdejně parkovacích oprávnění opravňuje k stání
silničního motorového vozidla za účelem zásobování, a to po dobu max. 15 minut pro
jednu SPZ/RZ v jednom úseku nebo pro 4 různé SPZ/RZ v jednom úseku během
60 minut buďto pro jednu SPZ/RZ v max. 4 různých úsecích během 60 minut (max.
30 minut stání v jednom úseku), nebo pro stání max. 4 různých SPZ/RZ v daném úseku
po maximální celkovou nasčítanou dobu 60 minut (1 SPZ/RZ maximálně 30 minut):
1. cenové pásmo

roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční

24 000,- Kč
13 500,- Kč
7 000,- Kč
2 200,- Kč
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týdenní
2. cenové pásmo

3. cenové pásmo

600,- Kč

roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

20 000,- Kč
11 500,- Kč
6 000,- Kč
2 000,- Kč
550,- Kč

roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

16 000,- Kč
9 000,- Kč
4 700,- Kč
1 700,- Kč
470,- Kč

Přechodná ustanovení:
Parkovací karty pro oblasti 1, 2, 3 a 7 jsou vydávány pouze na příslušných úřadech
městských částí. Platnost ročních, pololetních a čtvrtletních parkovacích karet začíná vždy
jeden den před vyznačeným začátkem platnosti na parkovací kartě a končí tři dny po
vyznačeném konci platnosti na parkovací kartě.
Platnost parkovacích karet pro oblast 1 a 2 končí 30. 9. 2017, pro oblast 3 a 7 končí
31. 1. 2018.
Krátkodobou výměnnou parkovací kartu lze vystavit pouze pro oblasti 1, 2, 3 a 7, její
platnost pro oblast 1 a 2 končí 30. 9. 2017, pro oblast 3 končí 17. 2. 2018 a pro oblast 7 končí
28. 2. 31. 1. 2018.
Registrace elektromobilu, vozidla zapojeného do objednávkového systému carsharing
provozovaného hl. m. Prahou, nebo vozidla bezpečnostních složek státu, kterému bylo
rozhodnutím Rady hl. m. Prahy přiděleno parkovací oprávnění, pro oblasti 1, 2, 3 a 7 je
možné provést pouze na Magistrátu hl. m. Prahy úřadech městských částí Praha 1, 2, 3 a 7.
Tato povinnost pro oblast 1 a 2 končí 30. 9. 2017, pro oblast 3 končí 17. 2. 2018 a pro oblast 7
končí 28. 2. 2018.
Dvouhodinové a desetihodinové parkovací karty jsou v prodeji pouze na úřadech
městských částí Praha 1, 2, 3 a 7 a Magistrátu hl. m. Prahy. Jejich prodej končí na úřadu
městské části Praha 1 a 2 dne 30. 6. 2017, a na úřadech městských částí Praha 3 a Praha 7 dne
30. 11 10. 2017 a na Magistrátu hl. m. Prahy dne 31. 1. 2018.
Platnost dvouhodinových a desetihodinových parkovacích karet pro oblast 1 a 2 končí
30. 9. 2017, pro oblast 3 končí 17. 2. 2018 a pro oblast 7 končí 28. 2. 31. 1. 2018.
Zelená zóna bude zrušena pro oblast 1 a 2 nejpozději dne 30. 9. 2017, pro oblast 3 nejpozději
dne 17. 2. 2018 a pro oblast 7 nejpozději dne 28. 2. 31. 1. 2018.
Virtuální parkovací hodiny budou zprovozněny pro oblast 1 a 2 dne 1. 10. 2017, pro oblast
3 dne 18. 2. 2018 a pro oblast 7 dne 1. 3 2. 2018.
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Snížená cena parkovacího oprávnění ve virtuálních parkovacích hodinách o 90%
v rozsahu stanoveného ročního kreditu na maximálně deseti vybraných úsecích pro
stání vozidla fyzické osoby za účelem zajištění péče o fyzickou osobu starší 85 let nebo
pobírající příspěvek na péči alespoň III. stupně, která má trvalý pobyt ve vymezené
oblasti a současně nevlastní platné parkovací oprávnění bude zprovozněna pro oblast 1 a 2
dne 1. 10. 2017, pro oblast 3 dne 18. 2. 2018 a pro oblast 7 dne 1. 3 2. 2018.
Parkovací oprávnění vydané na výdejně parkovacích oprávnění opravňující k stání
silničního motorového vozidla za účelem zásobování, a to po dobu max. 15 minut pro
jednu SPZ/RZ v jednom úseku nebo pro 4 různé SPZ/RZ v jednom úseku během
60 minut bude zprovozněno pro oblast 1 a 2 dne 1. 10. 2017, pro oblast 3 dne 18. 2. 2018 a
pro oblast 7 dne 1. 3 2. 2018.

Příloha č. 2 důvodové zprávy k Tisku č. R-25013

Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání
pro oblasti 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 8-1, 8-2 a 8-3 na území hl. m. Prahy vymezené
na části území městské části
Parkovací oprávnění vydané na výdejně parkovacích oprávnění opravňuje k stání
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za
účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu
ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání silničního motorového vozidla
fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve
vymezené oblasti hlavního města Prahy.
Základní cena:
1. cenové pásmo

2. cenové pásmo

3. cenové pásmo

roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

24 000,- Kč
13 500,- Kč
7 000,- Kč
2 200,- Kč
600,- Kč

roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

20 000,- Kč
11 500,- Kč
6 000,- Kč
2 000,- Kč
550,- Kč

roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní

16 000,- Kč
9 000,- Kč
4 700,- Kč
1 700,- Kč
470,- Kč

Snížená cena pro všechna cenová pásma:
První vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti a vozidlo
provozované právnickou osobou sloužící k přímému výkonu veřejně prospěšné činnosti, která
má veřejně prospěšnou činnost uvedenou ve své hlavní činnosti a má sídlo, provozovnu nebo
vykonává veřejně prospěšnou činnost ve vymezené oblasti (parkovací oprávnění musí být
vydáno na SPZ/RZ).
roční
pololetní
čtvrtletní

600,- Kč
300,- Kč
150,- Kč
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První vozidlo fyzické osoby starší 65 let, nebo držitele průkazu ZTP, ZTP-P, která má místo
trvalého pobytu ve vymezené oblasti (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).
roční
pololetní
čtvrtletní

180,- Kč
90,- Kč
45,- Kč

Druhé vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.
roční
pololetní
čtvrtletní

3 500,- 6 000,- Kč
1 750,- 3 000,-Kč
875,- 1 500,-Kč

První vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle
zvláštního právního předpisu1 , která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního
města Prahy, nebo pro první vozidlo fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti ve
vymezené oblasti hlavního města Prahy (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).
roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční

3 500,- 6 000,- Kč
1 750,- 3000,- Kč
875,- 1 500,- Kč
292,- Kč

Vrácení nevyužitého parkovacího oprávnění vydaného na výdejně parkovacích oprávnění:
Vrací se část původní ceny parkovacího oprávnění za celé běžné nezapočaté měsíce zbývající
do konce platnosti parkovacího oprávnění.
Manipulační poplatek za mimořádnou změnu parkovacího oprávnění nebo
nevyužitého parkovacího oprávnění provedeném na výdejně parkovacích oprávnění
100,-Kč

1

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

vrácení

CENY PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ K DLOUHODOBÉMU STÁNÍ V REZIDENČNÍCH A
SMÍŠENÝCH ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ V HL. M. PRAZE
oblasti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 16 a 22 - výtah z ceníku
UŽIVATEL

POŘADÍ VOZIDLA

CENOVÉ PÁSMO

1. vozidlo
2. vozidlo

všechna
všechna
1
2
3
všechna
všechna
1
2
3
všechna
1
2
3

rezident
3. a další vozidlo

rezident starší 65 let,
rezident-držitel průkazu ZTP, ZTP-P

fyzická osoba podnikající (abonent),
právnická osoba podnikající (abonent),
vlastník nemovitosti
manipulační poplatek (za změny provedené
na výdejně)

1. vozidlo
2. vozidlo
3. a další vozidlo
1. vozidlo
2. a další vozidlo

ROČNÍ POP
1 200 Kč
7 000 Kč
36 000 Kč
30 000 Kč
24 000 Kč
360 Kč
7 000 Kč
36 000 Kč
30 000 Kč
24 000 Kč
7 000 Kč
36 000 Kč
30 000 Kč
24 000 Kč

POLOLETNÍ
POP
600 Kč
3 500 Kč
20 000 Kč
17 000 Kč
13 500 Kč
180 Kč
3 500 Kč
20 000 Kč
17 000 Kč
13 500 Kč
3 500 Kč
20 000 Kč
17 000 Kč
13 500 Kč

REZIDENTNÍ ZÓNY
SMÍŠENÉ ZÓNY
CENA
ČTVRTLETNÍ
MĚSÍČNÍ POP TÝDENNÍ POP
POP
300 Kč
1 750 Kč
10 000 Kč
3 500 Kč
900 Kč
8 500 Kč
3 000 Kč
800 Kč
7 000 Kč
2 500 Kč
700 Kč
90 Kč
1 750 Kč
10 000 Kč
3 500 Kč
900 Kč
8 500 Kč
3 000 Kč
800 Kč
7 000 Kč
2 500 Kč
700 Kč
1 750 Kč
900 Kč
250 Kč
10 000 Kč
3 500 Kč
900 Kč
8 500 Kč
3 000 Kč
800 Kč
7 000 Kč
2 500 Kč
700 Kč
100 Kč

CENY PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ K DLOUHODOBÉMU STÁNÍ V REZIDENČNÍCH A
SMÍŠENÝCH ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ V HL. M. PRAZE
oblasti 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 8-1, 8-2 a 8-3 - výtah z ceníku
UŽIVATEL

POŘADÍ VOZIDLA

CENOVÉ PÁSMO

1. vozidlo
2. vozidlo

všechna
všechna
1
2
3
všechna
všechna
1
2
3
všechna
1
2
3

rezident
3. a další vozidlo

rezident starší 65 let,
rezident-držitel průkazu ZTP, ZTP-P

fyzická osoba podnikající (abonent),
právnická osoba podnikající (abonent),
vlastník nemovitosti
manipulační poplatek (za změny provedené
na výdejně)

1. vozidlo
2. vozidlo
3. a další vozidlo
1. vozidlo
2. a další vozidlo

ROČNÍ POP
600 Kč
3 500 Kč
24 000 Kč
20 000 Kč
16 000 Kč
180 Kč
3 500 Kč
24 000 Kč
20 000 Kč
16 000 Kč
3 500 Kč
24 000 Kč
20 000 Kč
16 000 Kč

POLOLETNÍ
POP
300 Kč
1 750 Kč
13 500 Kč
11 500 Kč
9 000 Kč
90 Kč
1 750 Kč
13 500 Kč
11 500 Kč
9 000 Kč
1 750 Kč
13 500 Kč
11 500 Kč
9 000 Kč

REZIDENTNÍ ZÓNY
SMÍŠENÉ ZÓNY
CENA
ČTVRTLETNÍ
MĚSÍČNÍ POP TÝDENNÍ POP
POP
150 Kč
875 Kč
7 000 Kč
2 200 Kč
600 Kč
6 000 Kč
2 000 Kč
550 Kč
4 700 Kč
1 700 Kč
470 Kč
45 Kč
875 Kč
7 000 Kč
2 200 Kč
600 Kč
6 000 Kč
2 000 Kč
550 Kč
4 700 Kč
1 700 Kč
470 Kč
875 Kč
450 Kč
125 Kč
7 000 Kč
2 200 Kč
600 Kč
6 000 Kč
2 000 Kč
550 Kč
4 700 Kč
1 700 Kč
470 Kč
100 Kč

REZIDENTNÍ ZÓNY
SMÍŠENÉ ZÓNY
NÁVŠTĚVNICKÉ ZÓNY

CENY PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ PRO KRÁTKODOBÉ (NÁVŠTĚVNICKÉ) PARKOVÁNÍ V
ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ V HL. M. PRAZE - výtah z ceníku
NÁVŠTĚVNÍK

CENA
1. cenové pásmo

běžný návštěvník

2. cenové pásmo
3. cenové pásmo
1. cenové pásmo

státní svátky, ostatní svátky a
vánoční prázdniny

2. cenové pásmo
3. cenové pásmo

POZNÁMKA
80 Kč/hod.
3,20 €/hod.
60 Kč/hod.
2,40 €/hod.
40 Kč/hod.
1,6 €/hod.
80 Kč/24 hod.
3,2 €/24 hod.
60 Kč/24 hod.
2,4 €/24 hod.
20 Kč/24 hod.
0,8 €/24 hod.

sleva 90 % návštěvnického tarifu
pečovatel, ZTP/ZTP-P

zásobování

vozidla provádějící veřejně
prospěšnou činnost
elektromobily
mopedy, jednostopé motocykly,
motokola
manipulační poplatek (za změny
provedené na výdejně)

roční
pololetní
roční
pololetní
čtvrtletní
měsíční
týdenní
roční
pololetní
čtvrtletní

180 Kč
90 Kč
16 000 Kč
9 000 Kč
4 700 Kč
1 700 Kč
470 Kč
1 200 Kč
600 Kč
300 Kč
zdarma
zdarma
Kč100

cena stání v modré zóně a maximální cena stání v oranžové, zelené a fialové zóně

cenové zvýhodnění platí pouze u úseků, které nemají provozní dobu v celotýdenním
režimu,
neplatí v modré zóně,
na úsecích platí běžný hodinový tarif až do maximální výše dle cenového pásma
max. 3 vozidla, max. 10 vybraných parkovacích úseků, poplatky za parkování odebírány
z předem vloženého kreditu max. 3000 Kč / rok
max. 1 ze 3 SPZ/RZ, max. 5 vybraných parkovacích úseků
- ZÁSOBUJI: 1 SPZ/RZ v max. 4 různých úsecích během 60 minut (max. 30 minut stání v
jednom úseku)
- JSEM ZÁSOBOVÁN: 4 různé SPZ/RZ v 1 vybraném úseku po maximální celkovou
nasčítanou dobu 60 minut (1 SPZ/RZ maximálně 30 minut)
vozidla provozované právnickou nebo fyzickou osobou sloužící k přímému výkonu
veřejně prospěšné činnosti
po registraci na výdejně POP
bez nutné registrace

