
Žižkovská radnice zahájí prodej parko-
vacích karet do zóny placeného stání již 
15. srpna. Občané i podnikatelé tak bu-
dou mít na vyřízení svých žádostí více 
než měsíc a půl před spuštěním regula-
ce dopravy v klidu na Praze 3. 

Výdej karet bude v prvních týdnech 
zajišťovat provizorní rozšířené stanoviš-
tě v mobilních buňkách na stadionu FK 
Viktoria Žižkov na Seifertově třídě se 
vstupem z Krásovy ulice. V areálu bude 
od 8.00 do 18.00 hodin k dispozici 16 pro-
dejních terminálů a informační centrum, 
a to od 15. srpna do 7. října. Místo pro-
vizorního prodeje na stadionu Viktorky 
zvolilo vedení radnice s ohledem na dob-
rou dopravní dostupnost.

K urychlené organizaci prodeje karet 
přistoupila žižkovská radnice ihned poté, 
co Magistrát hl. m. Prahy schválil výběr 
správců nově zřizovaných zón a stano-
vil datum, kdy bude regulace parková-
ní na Praze 2, 3, 7 a na dalších územích 

Prahy 1 spuštěna. Důvodem urychlené-
ho zřízení provizorního stanoviště s vel-
kým počtem terminálů je snaha poskyt-
nout občanům i podnikatelům z Prahy 3 
možnost vyřídit si parkovací karty s nej-
vyšším možným komfortem v co nej-
kratším čase. 

„Podle našich propočtů předpokládá-
me, že do 1. října, kdy má zóna placeného 
stání na Praze 3 začít fungovat, budeme 
muset vydat až 14 tisíc parkovacích ka-

ret. Vyřízení jedné žádosti trvá v průmě-
ru patnáct minut. Proto doporučuji obča-
nům i podnikatelům, aby využili možnost 
vyřídit si parkovací karty co nejdříve. Vy-
hnou se tak dlouhému čekání, které před-
pokládáme v průběhu září,“ objasňuje si-
tuaci místostarosta Prahy 3 pro dopravu 
Zdeněk Lochman.

Systém mobilního stanoviště pro vý-
dej parkovacích karet bude zajišťovat če-
kajícím maximální pohodlí bez úmorné-

ho stání ve frontě. Zájemce si u vstupu 
na stanoviště vyzvedne ve vyvolávacím 
zařízení lístek a vyčká, než jej elektronic-
ký systém předvolá k terminálu. Mobilní 
stanoviště dokáží obsloužit cca 60 žada-
telů za hodinu. Po dobu čekání bude mo-
ci využít stánek s občerstvením a poseze-
ní v občerstvovacím stanu.

Od 22. srpna zavede městská část in-
ternetový rezervační systém. Zájemci si 
tak budou moci na stránkách www.pra-
ha3.cz rezervovat termín návštěvy.

Mobilní stanoviště na žižkovském 
fotbalovém stadionu bude fungovat do 
7. října. Od 1. října pak bude uvedeno 
do provozu stálé centrum pro prodej 
parkovacích karet pro Prahu 3 ve vnit-
robloku na adrese Perunova 5. Zde bu-
dou občanům k dispozici již jen tři stálé 
terminály. Jejich počet zde bude rozšiřo-
ván na šest terminálů v době zvýšeného 
zájmu.

-sot- 

Vše vyřídíte na stadionu Viktorky
16 terminálů denně i o víkendech • Internetový rezervační systém 

• Kdo dorazí v srpnu, vyhne se frontám a stresům, radí místostarosta
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Vážení občané, 
milí čtenáři,

dostáváte do rukou 
zvláštní vydání radnič-
ních novin, které je mo-
notématicky věnováno 
zavedení zón placené-
ho stání na území naší 
městské části. Magistrát 

hl. m. Prahy rozhodl počátkem červen-
ce s konečnou platností o zavedení zóny 
na Praze 3 od prvního říjnového dne.

Žižkovská radnice byla hlavním měs-
tem pověřena výdejem parkovacích ka-
ret. Na celou akci, která by ve finále mě-
la přispět k zlepšení dopravy v klidu na 
Žižkově i na Vinohradech, jsme se dů-
kladně připravovali. Naší prioritou v té-
to logisticky velmi náročné operaci je 
komfort občanů. Tedy to, aby si každý 
oprávněný žadatel mohl vyřídit parko-
vací kartu pro své vozidlo či vozidla bez 
zbytečných komplikací a v nejkratším 
možném čase. 

Připravit velké „kamenné“ praco-
viště pro výdej 14 tisíc karet tak, aby 
zde nevznikaly fronty, nebylo možné. 
Radnice se proto rozhodla zřídit velké 
mobilní pracoviště na stadionu Viktor-
ky Žižkov. Nejdůležitějším argumen-
tem pro toto řešení byla možnost zřídit 
zde dostatečný počet odbavovacích ter-
minálů a ušetřit žadatelům čas. 

Od 15. srpna tedy budou mít reziden-
ti i abonenti naší městské části možnost 
přistoupit k okénku a vyřídit si parko-
vací kartu. Za měsíc a půl by mobilním 
stanovištěm mělo projít tisíce žadatelů. 
Proto Vás důrazně vyzývám, abyste ne-
nechávali vyřízení na poslední chvíli, 
a využívali naše stanoviště již od prv-
ních dnů a to včetně sobot a nedělí. Vy-
hnete se tak dlouhým čekacím dobám 
a stresům, které lze očekávat v závěreč-
ných dnech měsíce září. 

Systém, kterým budou žadatelé do-
kládat svůj nárok, vyžaduje předložení 
povinných dokladů. Jinak se občanovi 
může stát, že vyřízení karty si vyžádá 
více jeho návštěv. Každá kategorie ža-
datelů přitom musí předkládat odlišné 
doklady. Toto vydání Radničních no-
vin je proto jakýmsi návodem, jak po-
stupovat. Přečtěte si proto, prosím, po-
zorně uvedené informace. 

Zdeněk Lochman,
zástupce starosty

Fotbal může snížit komfort výdeje karet
Tři nedělní dny může být výdej karet na fotbalovém stadionu zkomplikován. Jedná se o termíny, ve kterých prvoligový tým 

Viktorky hraje domácí zápasy. V těchto střetnutích se fotbalisté utkají v Gambrinus lize s divácky atraktivními soupeři. Lze 
proto očekávat vysokou návštěvnost a tím i dopravní problémy, jak při cestě MHD, tak i vlastním vozem. Ztíženou situaci lze 
v těchto dnech očekávat mezi 9.30 a 13.00 hod.  -sot-

neděle 26. 8. od 10.15 hod.
(Žižkov – Sparta)

neděle 19. 9. od 10.15 hod.
(Žižkov – Liberec)

neděle 30. 9. od 10.15 hod.
(Žižkov – Baník Ostrava)

Pravidla fungování Zóny placeného stá-
ní (ZPS) vyvolávají u občanů stále vel-
ké množství otázek. Podmínky stanovené 
magistrátem i legislativní rámec daný zá-
konem o pozemních komunikacích nepa-
tří k nejjednodušším. Proto přetiskujeme 
nejčastější dotazy, se kterými se veřejnost 
v minulých dnech, týdnech a měsících ob-
racela na úřad naší městské části.

Bydlím na Praze 3, mám nájemní smlou-
vu, ale nejsem zde přihlášen k trvalému 
pobytu. Budu mít nárok na parkovací 
kartu?

Nebudete. Podmínka trvalého pobytu 
je zakotvena v zákoně o pozemních ko-
munikacích.
Mám trvalý pobyt na Praze 3 a mám za-
půjčené vozidlo od rodinných příslušní-

ků, kteří na Praze 3 nemají trvalý pobyt.  
Budu mít nárok na parkovací kartu?

Mimo trvalého pobytu je podmínkou 
k získaní parkovací karty a vlastnictví vo-
zu. Pro potřeby Zóny placeného stání se 
zapůjčení vozu od rodinných příslušníků 
jako vlastnictví vozu neuznává. Na par-
kovací kartu tedy mít nárok nebudete.
Máme v rodině dvě auta. Kolik budu 
platit?

Záleží na tom, na koho jsou vozidla 
hlášena. Je-li jejich vlastníkem jediná 
osoba, bude druhé vozidlo zpoplatněno 
progresivní sazbou (700 Kč za první vo-
zidlo a 7000 Kč za vozidlo druhé). Jsou-li 
vlastnící rozdílní (např. jedno vozidlo je 
hlášeno na manžela a druhé na manžel-
ku) budou obě vozidla zpoplatněna saz-
bou za první vozidlo (700 Kč).

Mám služební auto přiděleno i k soukro-
mému užívání. Jak bude toto řešeno?
Na takovéto vozidlo je možno získat 
parkovací kartu, pokud je vozidlo uží-
váno v souladu se zákonem o dani 
z příjmů. Toto se dokládá potvrzením 
od zaměstnavatele.
Bydlím ve Slavíkově ulici. To už nebudu 
moci zaparkovat na protější straně, která 
je na Praze 2?

Tato situace je řešena prolínáním 
jednotlivých území pomocí tzv. prů-
nikového území. V praxi to znamená, 
že obyvatelům v ZPS Prahy 3 bude 
umožněno zaparkovat i na části Pra-
hy 2 a naopak.
Kolik oblastí bude ZPS na Praze 3 mít. 
Bude to jako na Praze 1?

Na Praze 3 bude jediná oblast.

Jsem živnostník s trvalým pobytem na 
Praze 3 a zároveň zde mám svoji provo-
zovnu. Vozidlo mám hlášeno na živnost. 
Kolik zaplatím?

Zaplatíte jako kterákoli jiná fyzic-
ká osoba s trvalým pobytem ve vymeze-
ném území (700 Kč), bez ohledu na to, 
jak je vozidlo hlášeno. Navrhovaná sazba 
9 000 Kč je určena pro fyzické osoby pod-
nikající, které zde mají sídlo nebo provo-
zovnu, ale nemají zde trvalý pobyt.
Jak bude zajištěno zásobování?

Je několik možností. Může to být 
vlastním vozem firmy, která má v zó-
ně sídlo nebo provozovnu, může to být 
kterýmkoliv vozidlem v době od 6 do 
8 hod., kdy je provoz celé Zóny place-
ného stání přerušen. Další možností je 
využití tzv. stírací dvouhodinové karty, 

která umožňuje parkování kterémukoli 
vozidlu po dobu 2 hodin v rezidentních 
oblastech. Dále se nabízí zásobování 
z míst v návštěvnických zónách (u par-
kovacích automatů), případně z několi-
ka desítek tzv. zásobovacích míst, která 
budou pro tento účel vyhrazena.
Naše firma má pět vozidel, ale většinou 
se pohybují po celé republice a na Pra-
ze 3 parkuji jen občas. Musíme mít kartu 
na každé vozidlo?

Právnické osoby mají možnost si vy-
brat mezi kartou na konkrétní vozidlo 
a kartou přenosnou. Pokud tedy máte 
jistotu, že se zde najednou mohou sejít 
např. maximálně dvě vozidla, stačí kou-
pit dvě přenosné karty.

Martin Vančura,
vedoucí odboru dopravy

Nejčastější otázky k Zóně placeného stání

Terminály provizorního prodejního 
stanoviště v areálu FK Viktoria Žižkov 
nebudou vybaveny zařízením, které by 
umožňovalo bezhotovostní úhradu pla-
tební kartou. Občané, živnostníci i zá-
stupci firem tak budou mít dvě možnos-
ti, jak stanovenou platbu za parkovací 
kartu uhradit:

Platba v hotovosti
Oprávněný zájemce na terminálu 

předloží obsluze potřebné doklady pro 
výdej jedné nebo více parkovacích ka-
ret a oznámí, že bude platit v hotovosti. 
Obsluha zanese potřebné údaje do sys-
tému a vystaví parkovací kartu, kterou 
zájemci vydá proti platbě v hotovos-
ti. Tento způsob úhrady vyžaduje jedi-
nou návštěvu prodejního místa a šetří 
jeho čas.

Platba převodem
Oprávněný zájemce na terminá-

lu předloží potřebné doklady a ozná-
mí, že bude platit bankovním převo-
dem. Obsluha zanese potřebné údaje 
a vystaví zájemci zálohový list s číslem 
účtu pro bankovní převod a specific-
kým symbolem pro danou transakci. 
Zájemce následně převede bankov-
ním transferem na účet městské čás-
ti požadovanou částku a vyčká nej-
méně dva pracovní dny od provedení 

platby. Poté si na prodejním místě vy-
zvedne jednu nebo více parkovacích 
karet. Tento způsob úhrady vyžadu-
je, aby zájemce navštívil prodejní mís-
to minimálně dvakrát. Z bezpečnost-
ních důvodů je vhodnější pro firemní 
zástupce, kteří mohou například žádat 
o karty pro více korporátních vozidel, 
přičemž jejich požadavek bude vyža-
dovat vyšší finanční transakci. 

CENY PARKOVACÍCH KARET
Občané 
a živnostníci 
s trvalým pobytem

700,- Kč/rok 
   (osoby starší 65 let 
   350,- Kč/rok)

Živnostníci bez trv. 
pobytu se sídlem 
nebo provozovnou

2. pásmo*   9.000,- Kč/rok
3. pásmo*   6.000,- Kč/rok

Firmy – právnické 
osoby

2. pásmo* 30.000,- Kč/rok
3. pásmo* 24.000,- Kč/rok

Uvedený ceník zahrnuje pouze roční 
sazby u hlavních kategorií oprávněných 
žadatelů, podrobnosti a další možnos-
ti naleznete v úplném znění podmínek 
ZPS na str. 2. 

* dvě cenová pásma pro živnostníky a fir-
my platná na území Prahy 3 jsou vyme-
zena ulicí Jana Želivského. Viz mapy na 
str. 2 a 4. 

Jak zaplatit

Prodej parkovacích karet od 15. srpna!

Při nákupu parkovací karty musejí jed-
notliví žadatelé předložit na prodejním 
místě potřebné doklady. Jiné dokumen-
ty musí předložit občan s trvalým poby-
tem, živnostník nebo firma. Typ požado-
vaných dokladů se však může lišit také 
podle toho, zda má dotyčný žadatel au-
tomobil zapsán na svou osobu, leasing 
nebo třeba na úvěr. Následující přehled 
stanovuje potřebné doklady pro hlavní 
kategorie žadatelů, podrobnější infor-
mace naleznete v úplném znění Závaz-
ného pokynu pro vydávání parkovacích 
karet na str. 3.

Občané (rezidenti)
fyzická osoba s trvalým pobytem v Zóně 
placeného stání na Praze 3
Vlastník vozidla:  

• Občanský průkaz
• Technický průkaz („velký technic-
ký průkaz“) nebo Osvědčení pro re-
gistraci vydané po vstupu ČR do EU-
(„malý technický průkaz“)

Vozidlo na leasing
•  Občanský průkaz
• Kopie Technického průkazu a ori-
ginál Osvědčení o registraci

Vozidlo na úvěr
• Občanský průkaz
• Kopie Technického průkazu a ori-
ginál Osvědčení o registraci
• Originál úvěrové smlouvy

Služební vozidlo v soukromém užívání
• Občanský průkaz
• Originál Technického průkazu 
(v případě vozidla na leasing kopii 
Technické průkazu a originál Osvěd-
čení o registraci)
• Originál nebo ověřená kopie výpi-
su z Obchodního rejstříku zaměstna-
vatele ne starší 6-ti měsíců
• Vyplněný formulář „Potvrzení o pří-
jmu ze závislé činnosti“ (k dispozici na 
místě prodeje nebo na www.praha3.cz) 

Živnostníci – 
fyzické osoby podnikající 

(abonenti)
fyzická osoba s vozidlem určeným 
k podnikání
Živnostník s trvalým pobytem v Zóně 
placeného stání na Praze 3:
Platí zde stejná pravidla jako pro rezi-
denty s vlastním vozidlem, vozidlem na 
leasing, nebo na úvěr.
Živnostník bez trvalého pobytu, ale se 
sídlem nebo provozovnou v Zóně pla-
ceného stání na Praze 3:

• Originál nebo ověřená kopie Živ-
nostenského listu 
• V případě provozovny bez zápisu 
v ŽL doloží výpis provozoven vydaný 
příslušným živnostenským odborem
• Technický průkaz vozidla

Upozornění: V případě, že živnostník 
nemá vozidlo registrované na své IČO, 
ale na rodné číslo, musí doložit, že je vo-
zidlo určeno k podnikání (např. dokla-
dem o registraci a platbách silniční da-
ně). Podmínky pro speciální případy 
jako jsou notáři, advokáti či lékaři na-
leznete na str. 3.

Právnické osoby 
(abonenti)

Právnické osoby se sídlem nebo provozov-
nou v Zóně placeného stání na Praze 3
• Výpis z obchodního rejstříku ne star-
ší 6ti měsíců
• V případě provozovny, jejíž sídlo je 
odlišné od sídla společnosti, jakýkoliv 
platný doklad o adrese (nájemní smlou-
va, výpis z katastru nemovitostí nebo 
prohlášení statutárního zástupce o zří-
zení pracoviště na adrese trv. pobytu za-
městnance)
• Technický průkaz – v případě karty 
vydávané na Registrační značku (SPZ) 
vozidla -sot-

Jaké doklady potřebujete

ZVLÁŠTNÍ 
VYDÁNÍ!

Kdy: 15. srpna – 7. října, 
po–ne 8.00–18.00 hod.

Kde: areál stadionu 
FK Viktoria Žižkov – 
vstup z Krásovy ulice 
(spojení tram. č. 5, 9, 26 
do zastávky Husinecká)
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1) Legislativní podmínky zřízení ZPS
Zóna placeného stání na místních 

komunikacích je zřizována ve smys-
lu § 23 zák. č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Na základě tohoto zákona podle 
§ 23 odst. 1 písmen a) a c) může obec 
v obecně závazné vyhlášce obce vyme-
zit oblasti obce, ve kterých lze místní 
komunikace nebo jejich určené úseky 
užít za cenu sjednanou v souladu s ce-
novými předpisy:
a) k stání silničního motorového vozi-

dla v obci na dobu časově omezenou, 
nejvýše však na dobu 24 hodin.

c) k stání silničního motorového vozi-
dla provozovaného právnickou ne-
bo fyzickou osobou za účelem podnikání podle 
zvláštního právního předpisu, která má sídlo ne-
bo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo 
k stání motorového vozidla fyzické osoby, kte-
rá má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem 
nemovitosti ve vymezené oblasti obce.
V rámci hl. m. Prahy v souladu s uvedeným zá-

konem stanoví zřizování tzv. zón placeného stá-
ní (ZPS) vyhláška hlavního města Prahy č. 42/
2000 Sb. vyhlášek hl. m. Prahy, kterou se vymezují 
oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní 
komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

2) Zřízení, realizace a provozování ZPS
Zřizovatelem ZPS je hlavní město Praha, kte-

ré realizací a provozováním ZPS pověřuje správce 
vybraného v rámci veřejné obchodní soutěže. Ten-
to správce zajišťuje provoz jménem zřizovatele.

3) Základní skupiny uživatelů ZPS
a) rezidenti – v rámci této kategorie jsou parkovací 

karty vydávány pouze pro silniční motorová vo-
zidla fyzické osoby, která má místo trvalého po-
bytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymeze-
né oblasti obce;

b) abonenti – v rámci této kategorie jsou parkovací 
karty vydávány pouze pro silniční motorová vo-
zidla provozovaná za účelem podnikání právnic-
kou nebo fyzickou osobou, která má sídlo nebo 
provozovnu ve vymezené oblasti obce;

c) návštěvníci – ostatní uživatelé 
 4) Parkování rezidentů a abonentů

PS vyhrazená k parkování a odstavování vozidel 
R+A mohou užívat pouze vozidla označená platnou 
PK. PK budou pro vozidla oprávněných osob vydá-
vány za stanovenou cenu maximálně na dobu 1 roku. 
V situačních mapách jsou tyto MK vyznačeny mod-
rou barvou. Rezidentní PK jsou nepřenosné a jsou 
vydávány na registrační značku (SPZ) silničního mo-
torového vozidla rezidenta, tj. fyzickým osobám, kte-
ré mají místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti. 
Pro abonenty budou nabízeny dva druhy PK, které 
budou vydávány právnickým osobám, které mají síd-
lo nebo provozovnu v oblasti hlavního města Prahy 
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické 
osoby provozované za účelem podnikání, která má 
sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti.

Celé území budoucí ZPS na této části Prahy 3 
tvoří jednu oblast. 

Vydaná PK opravňuje rezidenty k parková-
ní v oblasti, kde mají místo trvalého pobytu, resp. 
abonenty v oblasti, kde mají sídlo nebo provozov-
nu. V blízkosti hranice ZPS s Prahou 2 bylo stano-
veno průnikové území, kde je umožněno na MK 
parkování rezidentům a abonentům z Prahy 2.
5) Parkování návštěvníků

PS určená k parkování návštěvníků jsou obecně 
přístupná a mohou zde parkovat všichni uživatelé, 
kteří zaplatí parkovné na stanovenou dobu a spl-
ní další podmínky dle stanoveného provozního re-
žimu. Mimo stanovenou provozní dobu jsou PS 
pro návštěvníky volně a zdarma přístupná všem 
uživatelům. Dalším regulačním prvkem parková-
ní návštěvníků je stanovení maximální doby par-
kování při jednom výskytu OA. Na území s vyso-
kou poptávkou, kde je třeba docílit rotace vozidel 
umožňující vyšší využití jednoho parkovacího stá-
ní v průběhu dne, je zaveden režim krátkodobého 
parkování (max. 2 hod.) a na ostatních PS režim 
střednědobého parkování (max. 6 hod.). Parko-
vací místa pro návštěvníky jsou v rámci ZPS roz-
místěna tak, aby umožnila parkování v lokalitách 
s vysokou poptávkou tj. lokality s nabídkou ko-
merce a služeb. Placení parkovného je provádě-
no prostřednictvím parkovacích automatů (PA). 
Ve schématu jsou MK pro krátkodobé parkování 
vyznačeny oranžovou a pro střednědobé parková-
ní zelenou barvou.

6) Zásobování a služby
Zásobování a služby - jsou řešeny v závislosti na 
daném režimu stání v rámci ZPS následovně:
a) na MK vyhrazených ke stání rezidentů a abo-

nentů (modrá):
• při pořízení PK má abonent možnost zásobo-

vání vlastním provozovaným vozidlem;
• území je pro zásobování volně přístupné 

v době mezi 06.00–08.00 hod.;

• v době provozu ZPS tj. mezi 08.00–06.00 hod. 
na základě dvouhodinové parkovací karty. 
Platnost karty je stanovena na maximální do-
bu parkování 2 hodiny;

• bylo vyčleněno několik desítek zásobovacích 
míst, kde je možné zastavit a po stanovenou 
dobu provádět zásobování nebo službu v do-
bě 08–18 hod. maximálně po dobu  15 minut, 
po ostatní dobu jsou tato PS volně přístupná 
všem uživatelům.

b) na MK určených ke stání návštěvníků (oranžová 
a zelená) ve dnech provozu:
• v době mimo provozní dobu jsou stání volně 

přístupná pro všechny uživatele;
• v době provozu PA je možné provádět záso-

bování a služby za podmínky zaplacení par-
kovného a dodržení maximální stanovené 
doby k parkování tj. 2 resp. 6 hodin.

7) Placené parkování dle uživatelských kategorií
a) Pro uživatelskou kategorii rezident a abonent
 Oprávněný uživatel parkuje na vyhrazených 

MK na základě parkovací karty. Po zaplacení je 
držitel povinen při stání v ZPS umístit PK na vi-
ditelném místě za předním sklem OA.

   Pro uživatelskou kategorii rezident a abonent 
jsou vydávány dva základní typy PK:

• rezidentní parkovací karty vydávané na re-
gistrační značku (SPZ) vozidla mají vždy for-
mu samolepící karty;

• abonentní parkovací karty se vydávají buď 
jako nepřenosné samolepící na RZ (SPZ) vo-
zidla právnické nebo fyzické osoby nebo jako 
přenosné zalaminované s pouzdrem na jmé-
no právnické osoby.

b) pro uživatelskou kategorii návštěvník
 na PS určených pro návštěvníky je dokladem 

o zaplacení parkovného parkovací lístek umístě-
ný na viditelném místě za předním sklem OA. 
Zaplacení se provádí u parkovacích automatů 
mincemi o stanovených nominálních hodnotách. 
Výhledově se předpokládá zavedení bezhoto-
vostní platby pomocí čipové karty „Pražana“ ne-
bo pomocí mobilního telefonu. 

   Parkovací lístek – vydávaný z PA obsahu-
je údaj o zaplacené ceně, datumu vydání a do-
bě platnosti. Informace o ceně za parkování 
a o způsobu umístění lístku jsou uvedeny na par-
kovacím automatu.

c) pro potřeby zejména zásobování a provádění 
služeb na území ZPS bude vydávána dvouhodi-
nová parkovací karta:

• bude mít celoplošnou působnost s platností 
na všech částech ZPS v hl. m. Praze;

• karta bude stírací a aktivuje se setřením časo-
vých údajů doby příjezdu vozidla;

• stírací prvky jsou rok, měsíc, den, hodina a min.;
• čas platnosti dvouhodinové PK se objeví pod 

setřenými prvky; 
• po aktivaci bude umístěna na viditelném mís-

tě za předním sklem;
• vlastník PK je oprávněn parkovat na modré 

zóně po dobu max. 2 hodiny;
• bude opatřena ochrannými prvky proti mož-

nému zneužití.

8) Provozní doba
a) Na MK vyhrazených ke stání silničních motoro-

vých vozidel rezidentů a abonentů (modrá):
Je stanovena denně od 08.00 do 24.00 a od 

00.00 do 06.00 hod. ZPS není provozována 
v době mezi 06.00 až 08.00 hodinou.

b) Na MK určených ke stání silničních motorových 
vozidel návštěvníků

Zelená zóna:
• pondělí až pátek, v době od 8.00 do 18.00 

hod. na MK: nám. W. Churchilla, U Rajské 
zahrady, Sauerova, Olšanská, Koněvova, Ku-
belíkova, Jičínská, Vinohradská, Šrobárova, 
Hollarovo nám., U Vinohradského hřbitova, 
Nad Ohradou v úseku Na Vápence – Za Žiž-
kovskou vozovnou, Za Žižkovskou vozov-
nou východním směrem od křižovatky s ulicí 
Na Balkáně, Na Balkáně v úseku Za Žižkov-
skou vozovnou – Na Hlídce, Jeseniova v úse-
ku Na Vápence – Za Žižkovskou vozovnou

Oranžová zóna: 
• pondělí až pátek, v době od 8.00 do 18.00 hod. 

na MK: Koněvova, Roháčova, Prokopovo 

nám., Jeseniova, Havlíčkovo nám., Ol-
šanská, Táboritská, Kubelíkova, Vlkova, 
Ondříčkova, Slavíkova, Lucemburská, 
Vinohradská v úseku Zásmucká – Votic-
ká, Korunní.
• pondělí až pátek, v době od 8.00 
do 18.00 hod. a sobota od 8.00 do 12.00 
hod. na MK: Husitská, Seifertova, Vino-
hradská v úseku U Vodárny – nám. Jiří-
ho z Lobkovic.

9) Ceník parkovacích karet a lístků
Tyto cenové podmínky stanovila 17. čer-

vence 2007 svým usnesením č. 1043 Rada 
hl. m. Prahy:

Parkovací karta opravňuje k stání 
silničního motorového vozidla provo-
zovaného právnickou nebo fyzickou 

osobou za účelem podnikání podle zvláštního 
právního předpisu1), která má sídlo nebo provo-
zovnu ve vymezené oblasti hlavního města Pra-
hy, 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 – netýká se území MČ Praha 3
2. cenové pásmo

roční za první a další 
vozidlo 30 000 Kč/vozidlo

pololetní za první a další 
vozidlo 17 000 Kč/vozidlo

čtvrtletní za první a další 
vozidlo  8 500 Kč/vozidlo

měsíční za první a další 
vozidlo 3 000 Kč/vozidlo

týdenní za první a další 
vozidlo 800 Kč/vozidlo

3. cenové pásmo

roční za první a další 
vozidlo 24 000 Kč/vozidlo

pololetní za první a další 
vozidlo 13 500 Kč/vozidlo

čtvrtletní za první a další 
vozidlo 7 000 Kč/vozidlo

měsíční za první a další 
vozidlo 2 500 Kč/vozidlo

týdenní za první a další 
vozidlo 700 Kč/vozidlo

Snížená cena pro:
• první vozidlo fyzické osoby provozované za úče-

lem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu 
ve vymezené oblasti (parkovací karta musí být 
vydána na SPZ/RZ)
1.cenové pásmo – netýká se území MČ Praha 3
2. cenové pásmo 

roční 9 000 Kč/vozidlo 
pololetní 4 500 Kč/vozidlo 

3. cenové pásmo 

roční 6 000 Kč/vozidlo 
pololetní 3 000 Kč/vozidlo 

• první vozidlo fyzické osoby, která má místo trva-
lého pobytu ve vymezené oblasti

 všechna cenová pásma

roční 700 Kč/vozidlo 
pololetní 350 Kč/vozidlo 

• druhé vozidlo fyzické osoby, která má místo tr-
valého pobytu ve vymezené oblasti

 všechna cenová pásma  

roční 7 000 Kč/vozidlo 
pololetní 3 500 Kč/vozidlo 

• každé další vozidlo fyzické osoby, která má mís-
to trvalého pobytu ve vymezené oblasti

 všechna cenová pásma  

roční 14 000 Kč/vozidlo 
pololetní 7 000 Kč/vozidlo 

• první vozidlo fyzické osoby starší 65 let, která má 
místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti

 všechna cenová pásma

roční 350 Kč/vozidlo 
pololetní 175 Kč/vozidlo 

• první a každé další vozidlo provozované práv-
nickou osobou, která má ve své hlavní činnosti 
uvedenu veřejně prospěšnou činnost ve vymeze-
ných oblastech a má sídlo nebo provozovnu ve 
vymezené oblasti a splňuje podmínky usnesení 
Rady HMP č. 0519 ze dne 22. 4. 2003:

  všechna cenová pásma

čtvrtletní 250 Kč/vozidlo

   
Dvouhodinová parkovací karta opravňuje ke stání 
v rezidentní zóně jedné oblasti, nejdéle však dvě 
hodiny. 
všechna cenová pásma 

dvouhodinová parkovací karta 120 Kč

Parkovací lístky opravňují ke stání silniční moto-
rová vozidla na dobu časově omezenou na vyme-
zených místních komunikacích nebo jejich úsecích 
v hlavním městě Praze:

Cena stání v oranžové zóně 
(krátkodobé stání do 2 hod.) 

tarif I 10 Kč/hod. nebo 0,40 EUR/hod. 
tarif II 20 Kč/hod. nebo 0,70 EUR/hod. 
tarif III 40 Kč/hod. nebo 1,50 EUR/hod. 

Cena stání v zelené zóně 
(střednědobé stání do 6 hod.)

tarif I 15 Kč/hod. nebo 0,50 EUR/hod. 
tarif II 30 Kč/hod. nebo 1,00 EUR/hod. 

Mopedy, motocykly, motorové tříkolky a motokola 
nejsou zpoplatněna

Seznam použitých zkratek:
 OA – osobní automobil
 PS – parkovací stání
 PK – parkovací karta
 PA – parkovací automat
 MK – místní komunikace
 DZ – dopravní značení
 MP – Městská policie
 MČ – městské části
 DvK – doprava v klidu 
 SPZ – státní poznávací značka
 MHD – městská hromadná doprava
 ZPS – zóna placeného stání
 SLBD – sčítání lidu, bytů a domů
 ZTP – zdravotně tělesně postižení 
 ZTP/P – zdravotně tělesně postižení s průvodcem
 KP – krátkodobé parkování
 SP – střednědobé parkování

Zóna placeného stání na části 
území městské části Praha 3

Cenová pásma abonentních karet ZPS

ZÓNA PLACENÉHO STÁNÍ Radniční noviny Prahy 3 ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ

NA ŽIŽKOVĚ DVĚ CENOVÁ PÁSMA – zóna placeného stání projektovaná na území Prahy 3 
spadá do 2. a 3. cenového pásma vydávaných parkovacích karet pro abonenty. Hranice cenových pásem by-
la vymezena ulicí Jana Želivského. V západní části ZPS mezi centrem města a ulicí Jana Želivského platí ta-
rify druhého cenového pásma. Abonenti z území ZPS od této komunikace na východ budou zpoplatnění 
podle tarifů pásma třetího. 
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Parkovací karty jsou vydávány v souladu s naří-
zením hlavního města Prahy č. 19/2005, kterým se 
mění vyhláška hlavního města Prahy č. 42/2000 Sb., 
kterou se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých 
lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 
a na základě tohoto Závazného pokynu. V současné 
době probíhá připomínkové řízení Závazného po-
kynu. Nelze proto vyloučit drobné změny.

1. PARKOVACÍ KARTY REZIDENTSKÉ 
VYDÁVANÉ FYZICKÝM OSOBÁM

K získání nároku na parkovací kartu je nutno 
splnit tyto podmínky (v souladu s platnými práv-
ními předpisy): 
1) žadatel – fyzická osoba musí:

a) mít místo trvalého pobytu v Zóně placeného 
stání v Praze 3 (dále jen ZPS), nebo 

b) být vlastníkem nemovitosti v ZPS
2) žadatel musí mít právní vztah k vozidlu, pro které 

je karta vystavována, vyplývající z § 23, písm. c) 
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů, to znamená: 
a) žadatel je vlastníkem vozidla, 
b) žadatel užívá vozidlo na základě leasingové 

smlouvy
c) žadatel si pořídil vozidlo na úvěr, který splácí
d) žadatel je zaměstnancem společnosti a má 

vozidlo svěřeno do soukromého užívaní za-
městnavatelem na základě pracovní smlou-
vy (příjmem zaměstnance ze závislé činnosti 
je bezplatné používání firemního vozidla pro 
soukromé účely)

e) žadatel je společníkem, jednatelem s. r. o., ne-
bo členem správního orgánu právnické oso-
by a užívá vozidlo na základě rozhodnu-
tí společníků s. r. o. nebo valné hromady a. s. 
o bezplatném poskytnutí vozidla k používá-
ní pro služební a soukromé účely a dohody 
o bezplatném poskytnutí vozidla k používá-
ní pro služební a soukromé účely, uvádějí-
cí povinnosti plynoucí z § 6 odst. (6) zákona 
č. 586/1992 Sb ve znění pozd. předpisů „o da-
ních z příjmu “

f) žadatel je cizincem s pracovní smlouvou se 
zahraniční pobočkou nadnárodní společnos-
ti, vyslaný do české pobočky nadnárodní spo-
lečnosti na základě dohody mezi pobočka-
mi a má vozidlo poskytnuté k používání pro 
firemní a soukromé účely na základě doho-
dy (uvádějící povinnosti plynoucí z § 6 odst. 
(6) zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů ,,o daních z příjmu’’) s českou poboč-
kou, nebo poskytnuté k používání pro firemní 
a soukromé účely přímo zahraniční pobočkou

g) žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na 
dobu platnosti vystavované parkovací karty) 
zapůjčeno z půjčovny automobilů 

3) žadatel musí zaplatit cenu sjednanou za stání sil-
ničního motorového vozidla (viz ceník)

K výdeji karty se předkládá: 
1a) doklad o místě trvalého pobytu (originál):

• v případě občanů ČR: platný občanský průkaz 
s uvedením trvalého pobytu v ZPS.

• v případě cizích státních příslušníků, občanů 
EU, žijících v ČR: – platný občanský průkaz 
(ID card) nebo cestovní pas a průkaz o povo-
lení k pobytu (růžový průkaz) – platný občan-
ský průkaz (ID card) nebo cestovní pas a prů-
kaz o přechodném pobytu (,,skládačka’’)

• v případě cizích státních příslušníků ze států 
mimo EU, žijících v ČR: – platný cestovní pas 
s platným vízem nebo cestovní pas a průkaz 
o povolení k pobytu (zelený průkaz) 

• příslušníci cizích diplomatických misí: platný 
občanský průkaz (ID card) v případě občanů 
EU nebo cestovní pas, u zemí mimo EU ces-
tovní pas, dále identifikační průkaz vystave-
ný Ministerstvem zahraničí ČR ( pro různé 
kategorie diplomatických pracovníků ) a po-
tvrzení příslušné ambasády o bydlišti pracov-
níka v ZPS.

1b) výpis z katastru nemovitostí (originál ne starší 
6 měsíců), pokud jej žadatel nedoloží, ověří po-
třebné skutečnosti správce ZPS on-line přístu-
pem, v tom případě žadatel zaplatí manipulační 
poplatek dle ceníku správce ZPS

2) doklad o právním vztahu k vozidlu (originál):
 a) žadatel o PK je vlastníkem vozidla:

• v případě vozidel registrovaných v ČR: 
technický průkaz silničního motorového 
vozidla (TP), kde je žadatel uveden jako 
vlastník vozidla.V případě, že lze potřeb-
né údaje ověřit z osvědčení o registraci 
(OR) nového typu, který se začal vydávat 
po vstupu Česka do EU a obsahuje údaj 
o trvalém pobytu a údaj, zda je vlastník 
shodný s provozovatelem vozidla, posta-
čuje tento doklad,

• v případě kdy je vozidlo registrováno 
v zahraničí: TP + překlad TP do češtiny 
(případně výpis základních údajů z TP), 
podepsaný vlastníkem vozidla, stvrzují-
cím platnost uvedených údajů. 

b) žadatel užívá vozidlo na základě leasingové 
smlouvy:
• kopii TP a originál osvědčení o registraci 

(OR) (dříve osvědčení o technickém prů-
kazu) (OTP) 

c) žadatel si pořídil vozidlo na úvěr, který splácí:
• kopii TP, originál osvědčení o registraci 

(OR) (dříve osvědčení o technickém prů-
kazu) (OTP) a originál úvěrové smlouvy

d) vozidlo je svěřeno do soukromého užívaní 
zaměstnanci zaměstnavatelem: 

• vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze 
závislé činnosti dle § 6 odst. (6) zákona o da-
ních z příjmu č. 586/1992 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů“ – dle přílohy – podepsa-
ný mzdovou účetní a statutárním zástupcem 
společnosti, nebo osobou pověřenou k za-
stupování statutárního zástupce (pověření 
plnou mocí, nebo podnikovou směrnicí).

V bodu 4) tohoto formuláře jsou mzdo-
vou účtárnou (mzdovou účetní) zaměst-
navatele vyčísleny částky, které byly za-
městnanci připočítávány k základu daně 
z příjmů v posledních šesti měsících (tj. po 
celou dobu platnosti předcházející PK). 
V případě, že žadateli dosud nebyla vysta-
vena PK a současně datum svěření vozi-
dla zaměstnavatelem zaměstnanci do slu-
žebního a soukromého užívání je mladší 
než 1 měsíc před datem podání žádosti 
o vystavení PK, v bodu 4) tohoto formu-
láře se vyplní částka, která bude zaměst-
nanci připočítána k základu daně z pří-
jmů v prvním měsíci po vystavení PK 

• originál nebo ověřenou kopii výpisu z ob-
chodního rejstříku zaměstnavatele ne 
starší než 6 měsíců

• originál TP (v případě, že vozidlo je poříze-
no na leasing, kopii TP a originál OR/OTP)

PK se vystavuje vždy na dobu 6 měsíců.
e) vozidlo svěřeno do soukromého užívaní spo-

lečníkovi s. r. o., jednateli společnosti, členo-
vi orgánu právnické osoby, kteří neuzavíra-
jí se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, ale 
jsou jmenováni a tato skutečnost je uvedena 
ve výpisu z obchodního rejstříku:

• vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu 
ze závislé činnosti dle § 6 odst. (6) záko-
na o daních z příjmu č.586/1992 Sb. ve zně-
ní pozdějších předpisů“, s modifikovaný-
mi formulacemi (místo „zaměstnanec“ se 
definuje postavení ve společnosti, apod.), 
podepsaný statutárním zástupcem společ-
nosti nebo osobou pověřenou k zastupo-
vání statutárního zástupce (pověření pl-
nou mocí, nebo podnikovou směrnicí).

V bodu 4) tohoto formuláře jsou mzdo-
vou účtárnou (mzdovou účetní) společ-
nosti vyčísleny částky, které byly výše 
uvedené osobě připočítávány k základu 
daně z příjmů v posledních šesti měsících 
(tj. po celou dobu platnosti předcházející 
PK). V případě, že žadateli dosud neby-
la vystavena PK a současně datum svěře-
ní vozidla výše uvedené osobě do služeb-
ního a soukromého užívání je mladší než 
1 měsíc před datem podání žádosti o vy-
stavení PK, v bodu 4) tohoto formuláře 
se vyplní částka, která bude výše uvedené 
osobě připočítána k základu daně z pří-
jmů v prvním měsíci po vystavení PK 

• originál nebo ověřenou kopii výpisu z ob-
chodního rejstříku

• originál TP (v případě, že vozidlo je poříze-
no na leasing, kopii TP a originál OR/OTP)

PK se vystavuje vždy na dobu 6 měsíců.
f) vozidlo je svěřeno česk ou pobočkou nadná-

rodní společnosti cizinci s pracovní smlouvou 
se zahraniční pobočkou této společnosti, vy-
slanému do české pobočky nadnárodní společ-
nosti na základě dohody mezi pobočkami: 

• prohlášení české pobočky podepsané sta-
tutárním zástupcem, že žadateli poskytla 
bezplatně vozidlo k užívání pro služební 
a soukromé účely minimálně na dobu plat-
nosti PK (6 měsíců), uvádějící povinnosti 
plynoucí z § 6 odst. (6) zákona č. 586/1992 
Sb. ve znění pozd. předpisů o daních z pří-
jmu ’’ s vyčíslením částek, které byly výše 
uvedené osobě připočítávány k základu 
daně z příjmů v posledních šesti měsících, 
tj. po celou dobu platnosti předcházející 
PK (v případě, že cizinec neodvádí daně 
na území České republiky, doloží odvádě-
ní částek odpovídajících dani dávkovými 
srážkami přímo česká pobočka). V přípa-
dě, že žadatel dosud nebyla PK vystavena 
a současně datum svěření vozidla do slu-
žebního a soukromého užívání není star-
ší než 1 měsíc před datem podání žádosti 
o vystavení PK, se tyto částky neuvádějí. 

• originál nebo ověřenou kopii výpisu z ob-
chodního rejstříku české pobočky 

• originál TP (v případě, že vozidlo je poříze-
no na leasing, kopii TP a originál OR/OTP)

PK se vystavuje vždy na dobu 6 měsíců.
g) vozidlo je svěřeno cizinci přímo zahraničním 

zaměstnavatelem:
• v tomto případě předloží žadatel prohlá-

šení zaměstnavatele, uvádějící platnou 
identifikaci zaměstnavatele, podepsané 
statutárním zástupcem o svěření vozidla 
do užívání také pro soukromé účely a pl-
nění daňové povinnosti se neověřuje.

PK se vystavuje vždy na dobu 6 měsíců.

h) žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na 
dobu platnosti vystavované parkovací karty) 
zapůjčeno z půjčovny automobilů:

• originál osvědčení o registraci (OR) (dří-
ve osvědčení o technickém průkazu) 
(OTP), nájemní smlouvu a výpis z ob-
chodního rejstříku půjčovny automobilů, 
případně živnostenský list, pokud je půjči-
telem oprávněná fyzická osoba

V případě, že k vystavení PK se nemůže dosta-
vit žadatel (osoba, která splňuje výše uvedené pod-
mínky), může pověřit jinou osobu, která předloží 
veškeré uvedené doklady, zplnomocnění od žada-
tele a občanský průkaz žadatele o PK. V případě, že 
žadatel o PK může zapůjčit osobě zmocněné k pře-
vzetí PK pouze kopii svého občanského průkazu, 
musí být zplnomocnění úředně ověřeno. 

2. PARKOVACÍ KARTY ABONENTNÍ 
VYDÁVANÉ PRÁVNICKÝM NEBO 

FYZICKÝM OSOBÁM NA VOZIDLA
URČENÁ K PODNIKÁNÍ

Parkovací karty abonentní vydávané právnic-
kým nebo fyzickým osobám mohou být vystaveny 
buď na obchodní jméno společnosti (podnikatele) 
nebo na RZ vozidla společností (podnikatelem) 
provozovaného.

Parkovací karty abonentní vydávané fyzickým 
osobám, které uplatňují nárok na slevu dle platného 
ceníku, mohou být vystaveny pouze na RZ vozidla.

K získání nároku na PK je nutno splnit tyto pod-
mínky (v souladu s platnými právními předpisy): 
a) sídlo nebo provozovna právnické nebo fyzické 

osoby musí být v Zóně placeného stání v Pra-
ze 3 (ZPS)

b) vozidlo musí být provozováno za účelem podni-
kání podle zvláštních předpisů

b) musí být zaplacena cena sjednaná za stání silnič-
ního motorového vozidla (viz ceník).

K výdeji PK se předkládá: 
• výpis z obchodního rejstříku ne starší 6ti měsí-

ců, nebo zřizovací listina, nebo živnostenský list 
(u fyzické osoby) – originál nebo úředně ověře-
ná kopie, 
 ° v případě, že se jedná o provozovnu, jejíž 

adresa je odlišná od adresy sídla právnické 
osoby, navíc jakýkoli platný doklad o adre-
se provozovny, pokud není uvedena ve vý-
pisu z obchodního rejstříku (např. nájemní 
smlouvu, nebo výpis z katastru nemovitos-
tí tehdy, je-li právnická osoba majitelem ob-
jektu, ve kterém má provozovnu, nebo pro-
hlášení statutárního zástupce právnické 
osoby o zřízení pracoviště na adrese trvalé-
ho pobytu zaměstnance). 

 ° v případě, že fyzická osoba nemá provozov-
nu zapsanou v živnostenském listě doloží na-
víc adresu provozovny výpisem provozoven 
vydaným živnostenským odborem příslušné-
ho úřadu městské části

• TP vozidla s uvedením podnikatelského sub-
jektu jako vlastníka vozidla (provozovatele, je-li
vozidlo pořizováno na leasing) v případě, že par-
kovací karta je vystavována na RZ vozidla

• v případě, že v TP vozidla fyzické osoby není ja-
ko vlastník uvedena fyzická osoba – podnikatel 
(IČO), ale pouze fyzická osoba (RČ), musí být 
prokazatelně doloženo, že vozidlo je provozová-
no za účelem podnikání podle zvláštních před-
pisů (např. dokladem o registraci a platbách sil-
niční daně).
V případě, že k vystavení PK se nemůže osob-

ně dostavit statutární zástupce právnické osoby 
nebo fyzická osoba – podnikatel, může pověřit ji-
nou osobu, která předloží uvedené doklady, zplno-
mocnění od statutárního zástupce právnické osoby 
a prokáže se občanským průkazem.
Doklady ve zvláštních případech:
• fyzická osoba – notář: doklad o jmenování notá-

ře s určením sídla, vydaný notářskou komorou + 
razítko notáře či jiný doklad s adresou notáře

• fyzická osoba advokát: osvědčení o zápisu ad-
vokáta do seznamu advokátů vydaný Českou 
advokátní komorou a potvrzení o sídle advo-
kátní kanceláře vydaný taktéž Českou advokát-
ní komorou

• fyzická osoba lékař: doklad o zřízení zdravotnic-
kého zařízení, vydaný MHMP, uvádějící adresu 
zařízení

• právnické osoby nebo fyzické osoby (např. ře-
meslníci) dočasně působící na zakázce v oblasti: 
doklad o zakázce v oblasti (objednávka, záloho-
vá faktura, smlouva o dílo, apod.)

• umělec s ateliérem v oblasti: jednoznačný do-
klad, že se jedná o osobu podnikající (např. do-
klad o prodeji vlastních uměleckých děl). 

3. PARKOVACÍ KARTY 
ABONENTNÍ ZLEVNĚNÉ

Parkovací karty abonentní zlevněné mohou být 
vystaveny pouze na RZ vozidla společnosti / orga-
nizace, a to na dobu 3 měsíců.

K získání nároku na PK je nutno splnit tyto pod-
mínky (v souladu s přílohou 2 usnesení Rady HMP 
č. 0519 ze dne 22. 4. 2003):
a) sídlo nebo provozovna právnické osoby musí 

být v ZPS
b) vozidlo musí být dodávkového typu, combi ne-

bo obdobně jednoznačně upravené k jinému 
užívání pro veřejně prospěšné účely.

K výdeji PK se předkládají tyto doklady:
• zřizovací listina, popř. stanovy, z nichž jedno-

značně vyplývá veřejně prospěšný, neziskový 
charakter organizace

• technický průkaz
• při opakované žádosti o vydání zlevněné APK 

se rovněž předkládá kniha jízd, která dokládá 
charakter používání vozidla organizace

4. VÝMĚNA PK NEBO VYSTAVENÍ 
NÁHRADNÍ PK (pouze u karet rezidentských 

nebo abonentních na RZ vozidla)
Výměna PK:

Za výměnu parkovací karty se platí manipulační 
poplatek dle ceníku správce ZPS.
Řádné důvody pro výměnu PK:
a) krádež (případně ztráta) RZ/SPZ – žadatel 

předkládá TP uvádějící přidělení nové RZ, ob-
čanský průkaz a PK

b) krádež vozidla i s PK – žadatel předkládá proto-
kol o krádeži vystavený Policií České republiky, 
TP nového vozu a občanský průkaz

c) výměna vozidla – žadatel předkládá TP nového 
vozidla, občanský průkaz a původní PK. Pokud 
žadatel nevrátí původní PK (např. z důvodu její-
ho zničení), musí doložit doklady o vyřazení pů-
vodního vozidla z evidence, nebo předložit kup-
ní smlouvu o prodeji původního vozidla a:
 • předložit prohlášení autobazaru o odstraně-

ní PK z čelního skla vozidla, nebo
 • přistavit původní vozidlo k fyzické kontrole 

čelního skla pracovníkem Evroparku, nebo
 • předložit TP vozidla, kde je vyznačena změ-

na vlastníka a přidělení nové RZ. 
d) změna místa trvalého pobytu související s pře-

stěhováním držitele do jiné oblasti ZPS – žada-
tel předkládá občanský průkaz a PK,

e) dočasné přesídlení držitele PK do náhradního 
bytu (kanceláře), který se nachází v jiné oblasti 
ZPS z důvodu sanace či opravy bytu (provozov-
ny, apod.) – žadatel předkládá potvrzení majite-
le objektu o provádění sanačních prací či oprav, 
kopii rozhodnutí příslušného stavebního úřadu 
o souhlasu s provedením prací a PK.

f) výměna vozidla, jestliže novému vozidlu dosud 
nebyla přidělena RZ, a to na dobu do přidělení 
RZ (vystavení TP) – žadatel předkládá doklad 
o nákupu vozidla (např. fakturu), občanský prů-
kaz a PK původního vozidla a převozní značku 
vozidla

Vystavení náhradní PK:
Za vystavení náhradní PK se platí manipulační po-

platek dle ceníku správce ZPS.
Řádné důvody pro vystavení náhradní PK:
a) ztráta PK – žadatel předkládá písemnou žádost 

s vysvětlením okolností ztráty PK, čestné pro-
hlášení o uvedení pravdivých údajů o této udá-
losti a občanský průkaz.

  Tato žádost musí být schválena ředitelem 
společnosti nebo jeho zástupcem.

b) krádež PK – žadatel předkládá písemnou žá-
dost s vysvětlením okolností krádeže PK, čest-
né prohlášení o uvedení pravdivých údajů o té-
to události a občanský průkaz. Tato žádost musí 
být schválena ředitelem společnosti nebo jeho 
zástupcem. V případě, že žadatel předloží při 
krádeži z řádně uzamčeného vozidla protokol 
o krádeži vystavený Policií České republiky, od-
padá povinnost předložit písemnou žádost s vy-
světlením okolností krádeže PK a čestné prohlá-
šení o uvedení pravdivých údajů o této události.

c) poškození PK – žadatel předkládá občanský 
průkaz a poškozenou PK. Pokud došlo k poško-
zení (zničení) PK při výměně čelního skla vozi-
dla, žadatel předkládá doklad o provedení vý-
měny čelního skla vystavený autoservisem.

  V případě ztráty (krádeže) APK přenosné se 
náhradní PK nevydává.

5. KRÁTKODOBÁ VÝMĚNNÁ 
PARKOVACÍ KARTA 

Řádný důvod pro vystavení krátkodobé výměn-
né PK a doklady předkládané k jejímu vystavení: 

Oprava vozidla, pro které byla platná PK vysta-
vena a za které je z důvodu jeho odstavení mimo 
provoz dočasně užíváno vozidlo náhradní. Krátko-
dobá výměnná PK se vydává při splnění následují-
cích podmínek:

Z vozidla v servisu bude sejmuta původní PK 
a předána správci, držitel PK současně předlo-
ží přejímací protokol ze servisu (výpis OR, od-
povídající živnost) s určením předpokládané do-
by opravy a doklad o zapůjčení náhradního vozu 
(od libovolné právnické nebo fyzické osoby) a slo-
ží zálohu 1000,- Kč u 1. vozidla (2000,- Kč u 2. vo-
zidla, 3000,- Kč u 3. vozidla) vratnou do 14-ti dnů 
po ukončení doby platnosti krátkodobé výměnné 
PK proti vrácení této PK). Nebude-li dočasná ná-
hradní PK vrácena správci, záloha propadá. Správ-
ce vydá krátkodobou výměnnou PK za manipu-
lační poplatek dle ceníku. Po vrácení krátkodobé 
výměnné PK (sejmuta z náhradního vozu) provo-
zovateli tento vydá novou PK na původní vozilo, 
opět za manipulační poplatek. 

Dočasnou náhradní PK je možné vystavit pouze 
před ukončením doby platnosti původní PK, nej-
výše na dobu jednoho měsíce. Ve zvláště odůvod-
něných případech se dočasná náhradní PK může 
vystavit opakovaně po schválení ředitelem společ-
nosti nebo jeho zástupcem

Úplné znění Závazného pokynu pro vydávání 
parkovacích karet do zóny placeného stání v Praze 3
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Rozmístění standardních uživatelských kategorií, 
parkovacích automatů a zásobovaních míst v ZPS v Praze 3
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