POKYNY
k vyplnění žádosti o vydání parkovacího oprávnění pro vlastníky nemovitostí
pro parkovací zóny v Českých Budějovicích

V žádosti se vyplňují pouze řádky s bílým podkladem (řádky s barevným podkladem jsou pouze pro pověřené osoby
správce). Všechny údaje vyplňujte čitelně hůlkovým písmem.
V případě, že žadatel o parkovací oprávnění předkládá doklad v cizím jazyce (např. technický průkaz vozidla registrovaného
v zahraničí) musí doložit jeho úředně ověřený překlad do češtiny (neplatí pro slovenštinu).

Záhlaví:
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

Žadatel vyplní RZ vozidla a své údaje, včetně data narození a ČOP. Pokud je žadatelem cizinec, vyplní číslo pasu.
Telefon a email vyplní pouze ti, kteří tímto disponují, avšak pro pozdější elektronickou správu svého parkovacího
oprávnění je zadání emailové adresy nezbytné.
Žadatel vyplní údaje o trvalém pobytu/ v případě firmy uvede sídlo společnosti
Žadatel vyplní adresu nemovitosti ležící v parkovací zóně, včetně čísla listu vlastnictví a katastrálního území.
Žadatel zvolí jednu z možných dob platnosti parkovacího oprávnění a tu viditelně zakroužkuje.
Datum vydání parkovacího oprávnění je obecně platné vždy ihned po schválení žádosti. V případě požadavku na
pozdější datum, žadatel vyplní požadovaný začátek platnosti parkovacího oprávnění, ve formátu mm/rrrr (např.
11/2019)
Žadatel vyplní, zda se jedná o první vozidlo, u kterého žádá vydání parkovacího oprávnění. V případě, že se nejedná o
první vozidlo, žadatel uvede, o kolikátou žádost o vydání parkovacího oprávnění se jedná.
Žadatel uvede, zda žádá o přenosné, nebo nepřenosné parkovací oprávnění. Pokud žadatel zvolí přenosné parkovací
oprávnění, není možné uplatnit slevy za čistý elektromobil, vozidlo s pohonem CNG, LPG, hybrid a elektromobil hybrid
a dále slevu za veřejně prospěšné pečovatelské služby. Pokud žadatel požádá o přenosné parkovací oprávnění, další
části žádosti již nevyplňuje, protože RZ vozidla se neověřuje. Je však nutné v žádosti vyplnit emailovou adresu, protože
ta bude sloužit jako povinný údaj při změně přenosné RZ elektronicky žadatelem.

1. část - vybranou možnost vždy viditelně zakroužkujte
8)

9)

Žadatel je vlastníkem vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud není vlastníkem vozidla, vyplní vlastníka včetně adresy a v případě
firmy IČ (např. leasingová společnost apod.)

Pokud je vozidlo registrováno v zahraničí – žadatel předkládá technický průkaz s úředně ověřeným
překladem do češtiny (neplatí pro slovenštinu), případně výpis základních údajů z TP, podepsaný vlastníkem
vozidla, stvrzujícím platnost uvedených údajů

Je-li vozidlo ve společném jmění manželů a žadatelem je druhý z manželů, který není uveden jako vlastník vozidla v TP,
žadatel doloží přílohu č. 5
10) Je-li vozidlo ve vlastnictví jednoho z manželů a není součástí společného jmění manželů, žadatel doloží přílohu č. 6
11) Je-li vozidlo ve vlastnictví registrovaného partnera, žadatel doloží přílohu č. 7
12) Je-li vozidlo ve vlastnictví osoby příbuzné s žadatelem v linii přímé a žadatel je provozovatelem vozidla, což je uvedeno
v TP vozidla, doloží přílohu č. 8
13) Vozidlo je registrováno v České republice a toto je uvedeno v TP vozidla
14) – 17) V případě nároku na slevu či příplatek uveďte dle skutečnosti v souladu s TP vozidla

2. část - Tuto část vyplní pouze žadatel, který je povinný předkládat další doplňující doklady. Vybranou možnost zakroužkuje
18) V případě, že je vozidlo užíváno na základě leasingové či úvěrové smlouvy, žadatel doloží kopii této smlouvy a v řádku
č. 6 vyplní leasingovou společnost jako vlastníka vozidla.
V případě, že je vozidlo v nájmu, doba nájmu/výpůjčky musí být v příslušné smlouvě sjednána nejméně na dobu
platnosti parkovacího oprávnění, a to výhradně od právnické osoby nebo od fyzické osoby podnikající, která má
oprávnění k pronajímání/vypůjčování věcí movitých (zejména autopůjčovny, autosalony). Žadatel přikládá v kopii
nájemní smlouvu/smlouvu o výpůjčce. Není tedy možné předkládat smlouvy o nájmu/výpůjčce uzavřené s osobami,
které nemají oprávnění k pronajímání/vypůjčování věcí movitých.
19) Jedná se o následující případy:

Žadatel má vozidlo svěřeno do soukromého užívání jako zaměstnanec - přikládá přílohu č. 11 „Potvrzení o
příjmu ze závislé činnosti dle §6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů“,
podepsaný mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti, případně osobou pověřenou
k zastupování statutárního zástupce (pověření plnou mocí, nebo podnikovou směrnicí)

20)

21)
22)



Žadatel má vozidlo svěřeno do soukromého užívání jako člen orgánu právnické osoby - přikládá přílohu č. 11
„Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle §6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších
předpisů“, s modifikovanými formulacemi (místo „zaměstnanec“ se uvádí postavení ve společnosti, apod.),
podepsaný mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti, případně osobou pověřenou
k zastupování statutárního zástupce (pověření plnou mocí, nebo podnikovou směrnicí)



Vozidlo je svěřeno českou pobočkou nadnárodní společnosti cizinci s pracovní smlouvou se zahraniční
pobočnou této společnosti, vyslanému do české pobočky na základě dohody mezi pobočkami - přikládá v
kopii prohlášení české pobočky podepsané statutárním zástupcem, že žadateli poskytla bezplatně vozidlo
k užívání pro služební a soukromé účely minimálně na dobu platnosti parkovacího oprávnění/karty, uvádějící
povinnost plynoucí z §6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, kde bude
potvrzeno, že bylo žadateli připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla (v případě, že
žadatel neodvádí daně na území ČR, doloží odvádění částek odpovídající dani dávkovými srážkami přímo
české pobočce



Vozidlo je svěřeno cizinci přímo zahraničním zaměstnavatelem - Žadatel přikládá v kopii prohlášení
zaměstnavatele s úředně ověřeným překladem do češtiny (není nutné pro slovenštinu), uvádějící platnou
identifikaci zaměstnavatele, podepsané statutárním zástupcem o svěření vozidla do užívání také pro
soukromé účely



Vozidlo užívá cizinec jako fyzická osoba podnikající - Žadatel přikládá v kopii čestné prohlášení s úředně
ověřeným překladem do češtiny (není nutné pro slovenštinu) uvádějící platnou identifikaci této osoby, že
užívá vozidlo také pro soukromé účely

Žadatel je fyzická osoba provozující jiné podnikání dle zvláštních předpisů, resp. jinou samostatnou výdělečnou
činnost (např. notáři, advokáti, lékaři, občanská sdružení, nadace apod.), předkládá kopii např. jmenování, osvědčení
či jiný doklad potvrzující jiné podnikání
Žadatel předkládá v kopii doklad o probíhajícím dědickém řízení
Žadatel žádá o parkovací oprávnění na vozidlo, které má svěřeno zaměstnavatelem pouze pro služební účely. Dokládá
kopii dokumentu např. smlouvu vymezující pracovní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Přílohy - zakřížkujte ty přílohy, které jste přiložili k žádosti
Poučení - bez prokazatelného seznámení se s poučením, což stvrdíte svým podpisem, nelze žádost o parkovací oprávnění
zpracovat.

