
Registrační značka vozidla

1)Údaje o žadateli

2)Místo trvalého pobytu: ČESKÉ BUDĚJOVICE
Ulice

3)Platnost na dobu*:

4) Datum vydání parkovacího oprávnění je obecně vždy ihned po schválení žádosti!

  Při požadavku pozdějšího data vydání parkovacího oprávnění, uveďte požadovaný měsíc/rok.

5)Jedná se o první vozidlo?*      V případě, že NE, o kolikáté vozidlo se jedná?

* zakroužkujte Vámi vybranou možnost

16) Vozidlo přesahuje délku 5m (vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t)
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13) Vozidlo je elektromobil čistý ANO NE

14) Vozidlo je s pohonem CNG, LPG, příp. hybrid a elektromobil hybrid ANO NE

15) Vozidlo je motocykl s objemem válců nad 150 cm3 ANO NE

ANO NE

12) Vozidlo je registrováno v ČR ANO NE

10) Žadatel je v přímé příbuzenské linii s vlastníkem vozidla a je zapsán jako 

provozovatel v TP (pokud ano, doložte přílohu č. 8)
ANO NE

11) Žadatel je držitel průkazu ZTP
 (pokud ano, doložte kopii průkazu ZTP)

ANO NE

Obec Ulice Číslo popisné/orientační

Email Datum narození Číslo OP

NE

        /

ANO  /  NE

07)Vozidlo je ve společném jmění manželů
 (pokud ano, doložte vyplněnou přílohu č. 5)
08)Vozidlo je ve vlastnictví jednoho z manželů
 (pokud ano, doložte vyplněnou přílohu č. 6)
09)Vozidlo je ve vlastnictví registrovaného partnera
 (pokud ano, doložte vyplněnou přílohu č. 7 a podepsaný Souhlas)

ANO NE

ANO NE

ANO

ANO NE

1. ČÁST (zakroužkujte vybranou možnost u všech položek)

Číslo popisné

Otisk podacího razítka

Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro rezidenty

pro parkovací zóny v Českých Budějovicích

Pokud žadatel není vlastníkem vozidla, 

uveďte vlastníka: 

V případě, že je žadatelem cizinec, doloží kopii průkazu o povolení k pobytu.

Všechny údaje vyplňte čitelně hůlkovým písmem

Jméno Příjmení Titul

Telefon

Číslo orientační

a) 12 měsíců               b) 6 měsíců                c) 3 měsíce                d) 1 měsíc

06) Žadatel je vlastníkem vozidla

PSČ

Jméno a příjmení vlastníka/Obchodní společnost Datum narození/IČ spol.

Ověřil



2. ČÁST * Vyplní žadatel povinný předkládat další doplňující doklady (zakroužkujte Vámi vybranou možnost)
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NE

18) Žadatel má vozidlo dlouhodobě pronajato/vypůjčeno od.právnické osoby 

nebo fyzické osoby podnikající (pokud ano, doložte kopii nájemní smlouvy)

Kopie nájemní smlouvy/smlouvy o výpůjčce

21)Jedná se o dědictví vozidla, které není uzavřeno
 (pokud ano, doložte doklad o probíhajícím řízení)

ANO NE

ANO NE

19) Žadatel má vozidlo svěřeno zaměstnavatelem do soukromého užívání 
 (pokud ano, doložte přílohu č. 11)

ANO NE

22) 
Přílohy (zakřížkujte přiložené přílohy)

20)Žadatel má vozidlo registrováno na IČ, jedná se o fyzickou osobu podnikající

  a vozidlo užívá pro soukromé účely
ANO

Kopie leasingové/úvěrové smlouvy

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o uzavření manželství, vozidlo není ve společném jmění 

manželů

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení, že vozidlo je součástí společného jmění manželů

Příloha č. 7 - Čestné prohlášení o registrovaném partnerství, souhlas vlastníka vozidla

Příloha č. 8 - Čestné prohlášení o příbuzenském vztahu v přímé linii

Nedílnou součástí žádosti je Poučení. Žadatel výslovně prohlašuje, že se s Poučením před podpisem žádosti seznámil, což svým podpisem 

stvrzuje.

17) Žadatel užívá vozidlo na základě leasingové nebo úvěrové smlouvy
 (pokud ano, doložte kopii leasingové či úvěrové smlouvy)

ANO NE

Příloha č. 11 - Kopie potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 zákona 586/1992 Sb., o 

daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů

Kopie průkazu ZTP

Doklad o probíhajícím dědickém řízení

Ostatní

Počet příloh:

Kopie průkazu o povolení k pobytu



V odůvodněných případech je správce oprávněn vyžádat si další doklady.
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ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady č. (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) ve spojení se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, dále jen 

„Zákon“:

Zpracování osobních údajů                                                                                                                                                                                                                                                   

Zpracováním Osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to 

automatizovaně  nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo 

pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Správce a zpracovatel

Správcem osobních údajů je statutární město České Budějovice, IČ: 00244732, Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice (dále jen „Správce“); zpracovatelem 

ve smyslu přijímání a shromažďování osobních údajů je Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČ: 25166115, Novohradská 738/40, České Budějovice 6, 370 01 

České Budějovice (dále jen „Zpracovatel“).

Poskytnutí informací

Správce v rámci tohoto poučení poskytuje žadateli informace dle ustanovení článku 13 GDPR, a to zejména totožnost a kontaktní údaje správce a zpracovatele, informace o 

účelu zpracování, pro který jsou osobní údaje určeny, o době, po kterou budou osobní údaje uloženy, o existenci práva požadovat od správce přístup k osobním údajům 

týkajícím se subjektu údajů (žadatele), jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, o právu vznést námitku proti zpracování, o existenci práva podat stížnost 

u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů 

Zpracovávané osobní údaje jsou veškeré informace o žadateli, které žadatel poskytl Správci na základě žádosti o vydání parkovacího oprávnění, a všech osobních údajů, 

dále které uvedl při každé aktualizaci osobních údajů, a dále tzv. programová data, která Správce případně získá po dobu trvání platnosti parkovacího oprávnění. Tato 

programová data tvoří identifikace žadatele (číslo parkovacího oprávnění), datum transakce (provedení platby žadatelem), počet vydaných parkovacích oprávnění, celková 

cena za vydaná parkovací oprávnění. Veškeré žadatelem poskytnuté údaje a veškerá programová data jsou označovány jako „Osobní údaje“. 

Zásady a účel zpracování Osobních údajů 

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány dle zásad zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 1 GDPR ve spojení s ustanovením Části první, hlavy II,  

dílu 1 Zákona.  

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány pro účely plnění níže popsaného smluvního vztahu ze strany správce a dále pro ověření poskytnutých údajů a pro účely 

analytické a statistické.  

Doba zpracování Osobních údajů 

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu platnosti parkovacího oprávnění a uchovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování (čl. 5 odst. 1 

písm. e) GDPR). 

Zákonnost zpracování Osobních údajů 

Právním důvodem zpracování Osobních údajů je v souladu s článku 6 odst. 1 písm. b)  GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je žadatel. Smlouva se uzavírá 

konkludentním způsobem, a to ze strany žadatele úhradou příslušné částky dle ceníku schváleného radou města a ze strany Správce vydáním parkovacího oprávnění pro 

uvedenou oblast stanovenou nařízením statutárního města schváleného radou města. Dalším právním důvodem zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů, a to 

konkrétně žadatele vyplňujícího řádek 09) formuláře.  Osobní údaje bude přijímat a shromažďovat Zpracovatel a zpracovávat Správce. Osobní údaje mohou být zpracovány 

manuálně i automatizovaně, a to zaměstnanci Správce. 

Opatření k zajištění ochrany Osobních údajů 

Správce informuje žadatele, že na úrovni informačního systému, který bude Osobní údaje zpracovávat, bude realizováno jejich  několikaúrovňové zabezpečení. 

Práva subjektu údajů (žadatele) 

Správce informuje žadatele o jeho právu k přístupu k Osobním údajům v rozsahu čl. 15 GDPR. Zejména Správce žadatele informuje, že požádá-li subjekt údajů o informaci o 

zpracování Osobních údajů, je Správce povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o 

(a) účelu zpracování Osobních údajů, 

(b) osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, 

(c) povaze automatizovaného zpracování osobních údajů,

(d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

Správce informuje žadatele o jeho právech vymezených v čl. 16, 17 a 18 GDPR, zejména jej informuje, že jestliže žadatel, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí 

zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života žadatele nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné 

s ohledem na účel jejich zpracování, může 

(a) požádat Správce o vysvětlení, 

(b) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. 

Správce informuje žadatele, že je-li žádost žadatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správce žádosti, má 

žadatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Likvidace Osobních údajů 

Žadatel je oprávněn kdykoli písemně požádat Správce o likvidaci Osobních údajů a Správce je povinen takové žádosti vyhovět nejpozději do jednoho týdne ode dne jejího 

doručení. 

Správce není povinen provést likvidaci Osobních údajů, stanoví–li tak zvláštní zákon týkající se uchovávání osobních údajů pro účely archivnictví a uplatňování práv v 

občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení. 

Správce není povinen provést likvidaci Osobních údajů, bude-li to nezbytné z hlediska splnění zákonné povinnosti Správce v rámci soudních či správních řízení, kterých je 

nebo bude účastníkem Správce; k ochraně práv Správce; nebo ochraně osobní bezpečnosti Správce. 

Platnost parkovacího oprávnění žadatele končí dnem, kterým Správce provede na základě písemné žádosti Žadatele likvidaci Osobních údajů, a to z toho důvodu, že 

poskytování parkovacího oprávnění je závislé na zpracování Osobních údajů žadatele. 

Žadatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že Správce v případě potřeby bude nahlížet do příslušných veřejných rejstříků nebo do příslušných registrů, a to za účelem 

ověření splnění podmínek pro vydání parkovacího oprávnění.

Podrobnější informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách statutárního města: https://www.c-budejovice.cz/ochrana-osobnich-udaju                                            

Žadatel výslovně prohlašuje, že byl seznámen s informacemi (Poučením) o zpracování osobních údajů. Dále žadatel prohlašuje, že veškeré 

údaje, které uvedl v žádosti a předložených dokladech, jsou úplné a pravdivé.
Žadatel je srozuměn s právními následky, které mohou nastat v případě, že uvede nepravdivé či neúplné údaje v žádosti a předložených dokladech. Zejména je 

srozuměn s tím, že mu nevznikne, resp. zanikne  parkovací oprávnění.

Podpis žadatele

POUČENÍ

V Českých Budějovicích dne
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Souhlas jako právní základ zpracování osobních údajů žadatele vyplňujícího řádek 09)

Právním důvodem zpracování zvláštní kategorie Osobních údajů poskytovaných žadatelem v řádku 09) Žádosti o vydání parkovacího oprávnění pro rezidenty pro parkovací 

zóny v Českých Budějovicích a v přiloženém Čestném prohlášení, týkajících se registrovaného partnerství vlastníka vozidla, je v souladu s článkem 6, odst. 1, písm. a) GDPR 

souhlas se zpracováním Osobních údajů, který uděluje žadatel správci pro dosažení konkrétního účelu.

Účelem, pro nějž žadatel poskytuje správci své Osobní údaje zvláštní kategorie, je vydání parkovacího oprávnění registrovanému partnerovi užívajícího vozidlo rezidenta. 

Bez těchto Osobních údajů žadatele nemůže správce prokázat splnění podmínek pro tento okruh parkovacích oprávnění. I v tomto případě však není bráněno žadateli 

uzavřít se správcem smlouvu a získat parkovací oprávnění pro sebe jako rezidenta. 

Udělením souhlasu získává správce právní důvod zpracovávat následující zvláštní kategorie Osobních údajů žadatele: jméno a příjmení žadatele, který žije v registrovaném 

partnerství, jeho datum narození, trvalé bydliště a registrační značku jím vlastněného vozidla, uzavření registrovaného partnerství a jeho trvání, jméno a příjmení 

registrovaného partnera, datum narození a trvalé bydliště registrovaného partnera.

Správce zpracovává zvláštní kategorii Osobních údajů žadatele a jeho registrovaného partnera s využitím svých zpracovatelů pouze k danému účelu, dále je nepředává 

žádným jiným příjemcům, ani je nepředává do třetích zemí. Při zpracování tyto Osobní údaje nepodléhají automatizovanému rozhodování, ani profilování. Správce bude 

tyto Osobní údaje zpracovávat pouze po dobu vydání parkovacího oprávnění, poté zajistí jejich výmaz. Žadatel může poskytnutý souhlas sám kdykoliv odvolat, a to 

osobním či písemným kontaktováním v Poučení výše uvedeného zpracovatele Osobních údajů odpovědného za přijímání a zpracování Osobních údajů žadatelů, resp. 

držitelů parkovacích oprávnění.                                                                                                                                                                                           Platnost parkovacího oprávnění 

žadatele končí dnem, kterým Správce provede na základě odvolání tohoto souhlasu likvidaci Osobních údajů, a to z toho důvodu, že poskytování parkovacího oprávnění je 

závislé na zpracování Osobních údajů žadatele.

Informace o technických a organizačních bezpečnostních opatřeních dle čl. 32 GDPR, rozsah práv subjektu Osobních údajů, včetně práva podat stížnost u dozorového 

orgánu jsou řešena na jiných místech tohoto Poučení a dále v Informaci o zpracování osobních údajů, vydanou statutárním městem České Budějovice a zveřejněnou na 

jeho webových stránkách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Souhlasím se zpracováním Osobních údajů o mém registrovaném partnerství ve výše uvedeném rozsahu pro vydání parkovacího oprávnění 

mému registrovanému partnerovi.

V Českých Budějovicích dne Podpis žadatele


