
ZÁKLADNÍ INFORMACE K PARKOVACÍM OPRÁVNĚNÍM 
 

Jsem rezident a vlastním vozidlo (1200,- za 1. vozidlo, rezident nad 65 let 360,-) 

- Občanský průkaz (kde je trvalý pobyt na Praze 4) 
- Velký technický průkaz (kde je žadatel vlastníkem vozidla), případně osvědčení o registraci vozidla 

nového typu (vydávaný po roce 2006) 

 

Jsem rezident a vlastním vozidlo, se kterým podnikám (1200,- za 1. vozidlo) 

- Občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 4) 
- Velký technický průkaz se zapsaným IČ (kde je žadatel vlastníkem vozidla) 

 

Jsem rezident a vlastním vozidlo, na úvěr (1200,- za 1. vozidlo) 

- Občanský průkaz (kde je trvalý pobyt na Praze 4) 
- Kopie velkého technického průkazu (kde je žadatel vlastníkem vozidla) 
- Originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP) 
- Originál úvěrové smlouvy 

 

Jsem rezident a vlastním vozidlo na finanční leasing (1200,- za 1. vozidlo) 

- Občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 4) 
- Kopie velkého technického průkazu (kde je žadatel uveden jako provozovatel vozidla) 
- Originální osvědčení o registraci vozidla (malý TP) 
- Originál leasingové smlouvy 

 

Jsem rezident a vlastním vozidlo na operativní leasing (1200,- za 1. vozidlo) 

- Občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 4) 
- Originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP) 
- Originál leasingové smlouvy, která je uzavřena minimálně na 3 měsíce (nárok na čtvrtletní 

oprávnění) 

 

Jsem rezident a mám vozidlo pronajato z autopůjčovny (1200,- za 1. vozidlo) 

- Občanský průkaz (kde je trvalý pobyt na Praze 4) 
- Nájemní smlouva z autopůjčovny (musí být minimálně na 3 měsíce) 
- Originál osvědčení o registraci (malý TP), v případě pronájmu od OSVČ musí být kopie velkého 

technického průkazu, kde je zapsané IČ (v případě zapsání RČ se dokládá platba silniční daně za 
loňský rok, nebo registrace k dani v období stávajícím) 

- Pronajímatel musí být oprávněn půjčovat a pronajímat vozidla (tzv. mít v předmětu podnikání 1 
volnou živnost) 

 



Jsem rezident a mám svěřené vozidlo od zaměstnavatele k soukromému užívání 
(1200,- za 1. vozidlo) 

- Občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 4) 
- Osvědčení o registraci vozidla (kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje na 

základě smlouvy) 
- Vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle §6 odst. 6 zákona 586/1992 Sb.“- 

včetně případných pronájmů a leasingových smluv 

 

Jsem rezident, člen orgánu práv. osoby (jednatel) a využívám vozidlo pro 
soukromé účely (1200,- za 1. vozidlo) 

- Občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 4) 
- Osvědčení o registraci vozidla (kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje na 

základě smlouvy) 
- Vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle §6 odst. 6 zákona 586/1992 Sb.“ - 

včetně případných pronájmů a leasingových smluv 

 

Jsem rezident a mám svěřené vozidlo od zaměstnavatele pouze pro služební účely 
(7000,- za 1. vozidlo) 

- Občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 4) 
- Prohlášení od zaměstnavatele, že vozidlo je pouze pro služební účely v rámci servisu, pohotovosti… 
- Originál osvědčení o registraci (malý TP), kde je firma vlastníkem (je-li vozidlo na leasing či úvěr 

musí být tyto údaje zapsané v prohlášení od zaměstnavatele a podepsané statutárním zástupcem) 

 

Jsem rezident a mám svěřené vozidlo od zahraničního zaměstnavatele (1200,- za 1. 
vozidlo) 

- Občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 4) 
- Originál technického průkazu 
- Prohlášení zaměstnavatele uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele a svěření vozidla do 

užívání pro soukromé a služební účely podepsané statutárním zástupcem 
- Výpis z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší 6 měsíců 

 

Jsem abonent a v Praze 4 vlastním nemovitost (7000,- za 1. vozidlo) 

- Občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 4) 
- Osvědčení o registraci vozidla (kde je žadatel vlastníkem vozidla), ostatní se řídí pravidly uvedenými 

výše 

 

 

 

 



Firma sídlící v Praze 4 (7000,- za 1. vozidlo) 

- Občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním 
rejstříkem  

- Technický průkaz (kde je firma vlastníkem), (v případě zapsání vozidla na jednatele a jeho RČ, 
dokládá se platba silniční daně za loňský rok, nebo registrace k dani v období stávajícím) 

- Je-li vozidlo na úvěr nebo leasing, doloží se originál úvěrové / leasingové smlouvy a kopie velkého 
technického průkazu 

 

Firma má provozovnu v Praze 4 (7000,- za 1. vozidlo) 

- Občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním 
rejstříkem 

- Technický průkaz (kde je firma vlastníkem), je-li vozidlo psáno na jednatele a jeho RČ musí se 
doložit platba silniční daně za minulý rok 

- Nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 4, popř. výpis provozoven 

 

Jsem OSVČ a v Praze 4 mám provozovnu (7000,- za 1. vozidlo) 

- Občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 4) 
- Technický průkaz (kde žadatel je vlastníkem a vozidlo je na IČ, je-li vozidlo na RČ musí se doložit 

platba silniční daně za minulý rok – kopie daňového přiznání k silniční dani) 
- Nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 4, popř. výpis provozoven 

 

Rezident – držitel průkazu ZTP, ZTP-P má nárok na parkovací oprávnění za 
sníženou cenu 360,- Kč/1 rok, po předložení dokladů uvedených v případech výše a 
kartičky ZTP, ZTP-P 

 

Vozidlo se zakoupeným oprávněním je v servisu, mám zapůjčen náhradní vůz 
(100,-) 

- Občanský průkaz 
- Osvědčení o registraci zapůjčeného vozidla (malý technický průkaz) 
- Originál zakázkového listu ze servisu nebo potvrzení o převzetí vozidla do opravy 
- Originál smlouvy o zapůjčení náhradního vozidla, v případě využívání svého druhého vozu či 

zapůjčení v rámci rodiny / přátel postačí prohlášení, že v době opravy bude klient využívat daný vůz 
Parkovací oprávnění se vydává pouze na 14 dní, prodloužení je možné po doložení potvrzení o 
prodloužení doby opravy. 

 

 

 

 

 



Parkovací oprávnění pro řemeslníky 

- Parkovací oprávnění pro řemeslníky se vydávají na základě doložení dokladu o zakázce (smlouva o 
dílo, objednávka,…) 

- Občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním 
rejstříkem  

- Oprávnění se vydává bez SPZ/RZ vozidla, přes portálový účet si jednotliví zástupci sami mění SPZ/RZ 
v systému 

 

Roční za první a další vozidlo  24 000,- Kč 

Pololetní za první a další vozidlo  13 500,- Kč 

Čtvrtletní za první a další vozidlo    7 000,- Kč 

Měsíční za první a další vozidlo    2 500,- Kč 

Týdenní za první a další vozidlo        700,- Kč 

 

 

Cizinci 

Občané jiné členské země EU žijící v ČR:  

- platný OP (ID card) nebo platný cestovní pas 

Pokud cizinec není evidován v registrech, musí doložit průkaz o povolení k pobytu, nebo průkaz 
o přechodném pobytu občana EU či hraniční průvodku. 

 

Občané zemí mimo EU (občané třetích zemí) žijící v ČR:  

- platný cestovní pas s platným vízem 

Před skončením víza POP možné vydat na půl roku (pokud platnost víza je minimálně ještě 2 měsíce).  

Pokud cizinec není evidován v registru, musí doložit průkaz o povolení k pobytu.  

 

Příslušníci cizích diplomatických misí:  

 - platný OP (ID card) nebo platný cestovní pas nebo identifikační průkaz vystavený Ministerstvem 
zahraničí ČR (pro různé kategorie diplomatických pracovníků).  

Pokud cizinec není evidován v registru, musí doložit potvrzení příslušného zastupitelského úřadu 
o bydlišti pracovníka na území MČ Praha 4. 

 

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

 

Výdej parkovacích oprávnění probíhá v souladu s METODIKOU vydanou MHMP. 


