
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE CARSHARINGU 
 
 

Jméno a příjmení/obchodní 
firma/název právnické osoby: 

 

Datum narození/IČO/jiné registrační či 
evidenční číslo, pod kterým je žadatel 
veden ve veřejném rejstříku: 

 

Bydliště/Sídlo:  

Osoba oprávněná jednat za žadatele:  

 

Silniční motorové vozidlo: 
 

Registrační značka 

(státní poznávací značka): 

 

Identifikační číslo vozidla (VIN):  

 
Shora uvedený provozovatel carsharingu tímto čestně prohlašuje, že: 

• neposkytuje při poskytování služby carsharingu službu, při které by uživatelům spolu 

se silničním motorovým vozidlem poskytoval přímo nebo nepřímo osobu řidiče, s 

výjimkami přistavení vozidla před převzetím uživatelem a odvozu vozidla po jeho 

vrácení; 

• vede elektronický rezervační systém na rezervaci silničních motorových vozidel, který 

je veřejně přístupný skrze webovou nebo mobilní aplikaci, a všechna silniční motorová 

vozidla, která v rámci služby carsharingu poskytuje k užívání, jsou nabízena k rezervaci 

k užití veřejností, a to výhradně prostřednictvím tohoto elektronického rezervačního 

systému; 

• umožňuje veřejnosti vyzvedávání a vracení všech silničních motorových vozidel, která 

v rámci služby carsharingu poskytuje k užívání, v nepřetržitém režimu 24 hodin denně 

a 7 dní v týdnu, vyjma řádné údržby vozidel a mimořádných událostí; 

• všechna silniční motorová vozidla, která v rámci služby carsharingu poskytuje k užívání, 

jsou vybavena hardwarem, který umožňuje jejich samoobslužné vyzvedávání a vracení 

ze strany uživatelů této služby; 

• žádné ze silničních motorových vozidel, která v rámci služby carsharingu poskytuje k 

užívání, nejsou zároveň užívána k podnikání podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 



 
Provozovatel carsharingu dále tímto čestně prohlašuje, že silniční motorová vozidla, jejichž 

registrační značku uvedl nebo uvede do seznamu registračních značek, jež předkládá 

statutárnímu městu Brnu za účelem vydání parkovacího oprávnění ve smyslu právních 

předpisů statutárního města Brna, zejm. nařízení, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze 

místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po 

zaplacení ceny, dle § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, užívá v rámci své podnikatelské činnosti k poskytování služby 

carsharingu. 

Provozovatel carsharingu dále bere na vědomí, že uvedení neúplných nebo nepravdivých 

informací v tomto čestném prohlášení může být přestupkem. 

Provozovatel carsharingu a případně osoba oprávněná jednat za něj berou na vědomí, 

že statutární město Brno (Magistrát statutárního města Brna) jako správce osobních údajů 

bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto čestném prohlášení za účelem 

vyřízení, správy a evidence parkovacího oprávnění. Další informace ke zpracování osobních 

údajů naleznete na webu www.parkovanivbrne.cz položka Dokumenty. 
 

 
Datum  

Podpis  
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