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1 Úvod 

Tato Metodika pro správu Parkovacích oprávnění dle nařízení statutárního města Brna 
č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 
úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny, (dále jen „Metodika“) 
byla vydána Radou statutárního města Brna za účelem sjednocení postupu správních orgánů 
při vydání parkovacích oprávnění dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, 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, a o změně nařízení statutárního 
města Brna č. 4/2011, a při zřizování osobních stránek uživatele, které umožňují správu 
parkovacího oprávnění. Metodika vymezuje: 

- postup při zřizování osobních stránek uživatele; 

- postup při vydání parkovacího oprávnění dle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

- podmínky pro vydání parkovacího oprávnění dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Správní orgán při vydání parkovacího oprávnění dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, provádí osvědčení ve smyslu 

§ 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Osvědčením správní orgán potvrzuje, že došlo k naplnění právním řádem předpokládaných 

podmínek pro vydání parkovacího oprávnění.  

Správní orgán je povinen se při vydání parkovacího oprávnění řídit správním řádem. Tato 

metodika nemá za cíl nahrazovat zákon či jiný právní předpis a neslouží jako striktní návod, jak 

při vydání parkovacího oprávnění postupovat, ale jejím smyslem je učinit proces vydání 

parkovacího oprávnění transparentním, předvídatelným a jednotným. 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 
 

3 
 

2 Základní pojmy 

Pro účely této Metodiky se rozumí: 

a) Zákonem o pozemních komunikacích zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

b) Správním řádem zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

c) Nařízením o vymezení oblastí nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, 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, a o změně nařízení 
statutárního města Brna č. 4/2011, 

d) Ceníkem nařízení statutárního města Brna č. 11/2018, kterým se dle § 10 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 23 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví ceny, 
za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech 
statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel, 

e) Vozidlem silniční motorové vozidlo ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

f) Oblastí oblast statutárního města Brna vymezená podle Nařízení o vymezení oblastí, 
ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou 
v souladu s cenovými předpisy: 

- k stání Vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo 

- k stání Vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem 
podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve 
vymezené oblasti statutárního města Brna, nebo 

- k stání Vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem 
nemovité věci ve vymezené oblasti statutárního města Brna, 

g) Úseky konkrétní místní komunikace nebo jejich konkrétně určené úseky vymezené 
v Nařízení o vymezení oblastí, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy: 

- k stání Vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo 
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- k stání Vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem 
podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve 
vymezené oblasti statutárního města Brna, nebo 

- k stání Vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem 
nemovité věci ve vymezené oblasti statutárního města Brna, 

h) Rezidentem fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu v konkrétní Oblasti nebo je 
vlastníkem nemovité věci v konkrétní Oblasti ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 
písm. c) Zákona o pozemních komunikacích, 

i) Rezidentní oblastí (ve vztahu k Rezidentovi) konkrétní Oblast, ve které má Rezident 
místo trvalého pobytu nebo ve které se nachází nemovitá věc, k níž náleží vlastnické 
právo Rezidentovi, 

j) Abonentem právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo provozovnu v konkrétní 
Oblasti ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) Zákona o pozemních komunikacích, 

k) Abonentní oblastí (ve vztahu k Abonentovi) konkrétní Oblast, ve které má Abonent 
sídlo nebo provozovnu, 

l) Návštěvníkem (ve vztahu ke konkrétní Oblasti) osoba, která není ve vztahu k této 
Oblasti Rezidentem ani Abonentem, 

m) Vlastníkem nemovité věci – právnickou osobou právnická osoba, která je vlastníkem 
nemovité věci v konkrétní Oblasti; 

n) Oblastí Vlastníka nemovité věci – právnické osoby (ve vztahu k Vlastníkovi nemovité 
věci – právnické osobě) konkrétní Oblast, ve které vlastní Vlastník nemovité věci – 
právnická osoba nemovitou věc; 

o) Vybraným veřejnoprávním nebo veřejně prospěšným subjektem 

- organizační složka státu, 

- státní příspěvková organizace, 

- orgán územního samosprávného celku nebo organizace územního 
samosprávného celku, 

- nadace, nadační fond nebo ústav, pokud je taková osoba založena za účelem 
veřejně prospěšným nebo dobročinným, 

p) Oblastí Vybraného veřejnoprávního nebo veřejně prospěšného subjektu (ve vztahu 
k Vybranému veřejnoprávnímu nebo veřejně prospěšnému subjektu) konkrétní Oblast, 
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ve které má Vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný subjekt sídlo nebo jiné 
stálé místo výkonu své činnosti, 

q) Parkovacím oprávněním oprávnění Rezidenta, Abonenta nebo Návštěvníka užít Úseky 
k stání Vozidla po zaplacení ceny stanovené Ceníkem, 

r) Oprávněními se dle kontextu rozumí Parkovací oprávnění nebo oprávnění, na jejichž 
základě Parkovací oprávnění vznikají; mezi oprávnění, na jejichž základě Parkovací 
oprávnění vznikají, se řadí Parkovací hodiny pro Rezidenty, Abonentní parkovací 
oprávnění – přenosné a Parkovací oprávnění pro Rezidenty, pokud jde o jeho režim 
návštěvy (jak tento pojem vymezuje Ceník), 

s) Carsharingem služba poskytovaná veřejnosti spočívající v časově omezeném 
poskytnutí užívacího práva k Vozidlu provozovatele této služby na základě rezervace 
za současné úhrady ceny za užívání Vozidla vypočtené podle doby užívání a ujeté 
vzdálenosti, je-li poskytována za těchto podmínek: 

i. její provozovatel neposkytuje při poskytování této služby službu, při které by 
uživatelům spolu s Vozidlem poskytoval přímo nebo nepřímo osobu řidiče, 
s výjimkami přistavení Vozidla před převzetím uživatelem a odvozu vozidla po jeho 
vrácení; 

ii. její provozovatel předkládá statutárnímu městu Brnu seznam registračních značek 
všech Vozidel, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání; 

iii. Vozidla, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, jsou výhradně 
kategorie M1; 

iv. její provozovatel vede elektronický rezervační systém na rezervaci Vozidel, který 
je veřejně přístupný skrze webovou nebo mobilní aplikaci, a všechna Vozidla, která 
mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, jsou nabízena k rezervaci k užití 
veřejností, a to výhradně prostřednictvím tohoto elektronického rezervačního 
systému, 

v. její provozovatel umožňuje statutárnímu městu Brnu bezplatný uživatelský přístup 
do uvedeného elektronického rezervačního systému pro ověření, že tato služba je 
poskytována v souladu s ostatními jejími podmínkami dle tohoto ustanovení; 

vi. její provozovatel umožňuje veřejnosti vyzvedávání a vracení všech Vozidel, která 
mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, v nepřetržitém režimu 24 hodin 
denně a 7 dní v týdnu, vyjma řádné údržby Vozidel a mimořádných událostí; 

vii. všechna Vozidla, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, jsou 
vybavena hardwarem, který umožňuje jejich samoobslužné vyzvedávání a vracení 
ze strany uživatelů této služby; 
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viii. její provozovatel je provozovatelem všech Vozidel, která mají být v rámci této 
služby poskytnuta k užívání; 

ix. průměrné stáří Vozidel, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, 
nepřesáhne 4 roky od prvního přihlášení jednotlivých Vozidel; 

x. všechna Vozidla, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, plní 
alespoň emisní normu EURO 5 nebo jsou poháněna výhradně elektrickým hnacím 
ústrojím; 

xi. žádné z Vozidel, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, nejsou 
zároveň užívána k podnikání podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů; 

t) Provozovatelem Carsharingu osoba, která provozuje Carsharing, 

u) Poskytovatelem sociálních nebo zdravotních služeb osoba, která má oprávnění 
k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo osoba, která má oprávnění poskytovat zdravotní péčí 
poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta v podobě domácí péče ve 
smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. b). zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách 
a jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, 

v) Osobními stránkami uživatele osobní elektronický účet uživatele sloužící ke správě 
Parkovacích oprávnění uživatelem, 

w) Virtuálními parkovacími hodinami internetová/webová mobilní aplikace umožňující 
úhradu parkovného pomocí chytrých mobilních telefonů či internetových aplikací. 

2.1 Právní režim 

Oprávnění jsou vydávána na základě ustanovení § 23 Zákona o pozemních komunikacích a 

v souladu Nařízením o vymezení oblastí a Ceníkem. 

Z pohledu klasifikace správních aktů má Oprávnění formu osvědčení ve smyslu § 154 a násl. 

Správního řádu. Osvědčením příslušný správní orgán potvrzuje, že došlo k naplnění právním 

řádem předpokládaných podmínek. Vydáním Oprávnění správní orgán ověřuje, že došlo 

k zaplacení ceny dle Ceníku a splnění dalších podmínek vyplývajících ze Zákona o pozemních 

komunikacích a Nařízení. 

2.2 Podání žádosti o zřízení Osobních stránek uživatele, o vydání Oprávnění, 

o změnu parametrů Oprávnění nebo o zrušení Oprávnění před koncem jeho 

časové platnosti 

Žadatel žádá o zřízení Osobních stránek uživatele nebo o vydání Oprávnění v souladu 

s pravidly dle ustanovení § 37 Správního řádu zejména těmito formami: 
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2.2.1 Žádost o zřízení Osobních stránek uživatele 

Žádost je možné podat těmito způsoby: 

- písemně (s doručením příslušnému orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb nebo osobním doručením), 

- ústně do protokolu (tj. při osobním jednání u příslušného orgánu), 

- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem (ve smyslu 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů) prostřednictvím elektronické podatelny, 

- podáním prostřednictvím datové schránky ve smyslu § 18 zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů 

- podáním pomocí Brno iD. 

Kromě uvedených způsobů je možné žádost podat i těmito způsoby: 

- dálnopisem, 

- telefaxem, 

- pomocí veřejné datové sítě bez použití podpisu, 

- nebo pomocí jiných technických prostředků, 

za podmínky, že žádost je do 5 dnů potvrzena nebo doplněna v některé z kvalifikovaných 

forem podání uvedených shora. 

Žádost lze podávat na formuláři, který je v příloze č. 1 k této Metodice. 

2.2.2 Žádost o vydání Oprávnění 

Žádost o vydání Parkovacích oprávnění pro Rezidenty, Parkovacích oprávnění pro Abonenty 

a zvláštních Parkovacích oprávnění pro Návštěvníky se podává těmito způsoby: 

- ústně do protokolu (tj. při osobním jednání u příslušného orgánu), 

- prostřednictvím Osobních stránek uživatele. 

Žádost o vydání obecného Parkovacího oprávnění pro Návštěvníky se podává těmito způsoby: 

- prostřednictvím Virtuálních parkovacích hodin, 

- prostřednictvím parkovacího automatu. 
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2.2.3 Žádost o změnu parametrů Oprávnění 

O změnu parametrů Oprávnění je možné požádat způsoby pro podání žádosti o vydání toho 

druhu Oprávnění, jehož parametry se mají měnit, je-li taková změna přípustná (není-li ve 

zvláštních ustanoveních této Metodiky uvedeno jinak). 

2.2.4 Žádost o zrušení Oprávnění před koncem jeho časové platnosti 

O zrušení Oprávnění před koncem jeho časové platnosti je možné požádat způsoby pro podání 

žádosti o vydání toho druhu Oprávnění, jež má být zrušeno před koncem jeho časové 

platnosti, je-li takové zrušení přípustné. 

2.2.5 Příslušnost orgánu 

Orgánem příslušným ke zřizování Osobních stránek uživatele, k vydávání Oprávnění, 

k provedení změny parametrů Oprávnění nebo provádění rušení Oprávnění před koncem 

jejich časové platnosti je Odbor dopravy Magistrátu města Brna (na adrese Zvonařka 92/5, 

602 00 Brno). 

2.3 Některá pravidla o zastoupení žadatele na základě plné moci při podání žádosti 

o zřízení Osobních stránek uživatele, o vydání Oprávnění, o změnu parametrů 

Oprávnění nebo o zrušení Oprávnění před koncem jeho časové platnosti 

V případě, že se k úkonu podání žádosti o zřízení Osobních stránek uživatele, o vydání 

Oprávnění, o změnu parametrů Oprávnění nebo o zrušení Oprávnění před koncem jeho 

časové platnosti nemůže dostavit žadatel (osoba, která splňuje dané podmínky pro vydání 

Oprávnění), může pověřit jinou osobu, která předloží veškeré potřebné doklady a plnou moc 

žadatele. 

Úřední ověření podpisu zmocnitele na plné moci se nevyžaduje: 

 je-li plná moc udělena k určitému úkonu nebo skupině úkonů v rámci konkrétního 
vyjádření, osvědčení, provedení ověření nebo jiného sdělení ze strany správního 
orgánu (např. v rámci vydávání konkrétního Oprávnění nebo více konkrétních 
Oprávnění), 

 je-li plná moc udělena pro vydání konkrétního vyjádření, osvědčení, provedení ověření 
nebo jiného sdělení ze strany správního orgánu (např. k vydání konkrétního Oprávnění 
nebo více konkrétních Oprávnění), 

 je-li plná moc udělena na základě zvláštního zákona, který nevyžaduje úřední ověření 
podpisu zmocnitele na plné moci, 

 je-li plná moc udělena do protokolu (tj. při osobním jednání u příslušného orgánu). 
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Úřední ověření podpisu zmocnitele na plné moci se vyžaduje, je-li plná moc udělena pro 
neurčitý počet vyjádření, osvědčení, provedení ověření nebo jiného sdělení ze strany 
správního orgánu (např. k vydání neurčitého počtu Oprávnění nebo pro zastupování před 
správními úřady obecně), vyjma případu, je-li plná moc udělena do protokolu (tj. při osobním 
jednání u příslušného orgánu). 

2.4 Některá pravidla o jednacím jazyku 

V případě, že žadatel o zřízení Osobních stránek uživatele, o vydání Oprávnění, o změnu 

parametrů Oprávnění nebo o zrušení Oprávnění před koncem jeho časové platnosti předkládá 

písemnost vyhotovenou v cizím jazyce (např. technický průkaz Vozidla registrovaného 

v zahraničí), musí tyto listiny předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném 

překladu do jazyka českého. Toto pravidlo se nepoužije, je-li originální znění listiny ve 

slovenském jazyce. 
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3 Parkovací oprávnění pro Rezidenty 

3.1 Podmínky pro vydání 

Pro vydání Parkovacího oprávnění pro Rezidenty se vyžaduje prokázání následujících 

skutečností: 

3.1.1 Prokázání trvalého pobytu nebo vlastnictví nemovité věci v Rezidentní oblasti 

Tato skutečnost se prokazuje následujícími doklady: 

 Prokázání trvalého pobytu – Občané České republiky 

• občanským průkazem nebo cestovním dokladem. 

Pozn.: Za místo trvalého pobytu v Rezidentní oblasti se nepovažuje, pokud 

je adresou trvalého pobytu fyzické osoby v Rezidentní oblasti sídlo 

ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému 

označeno jako adresa úřadu, ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 

obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 

 Prokázání trvalého pobytu – Osoby, které nejsou občany České republiky 
(cizinci) a zároveň jsou občany Evropské unie 

• cestovním dokladem a 

• jedním z dokladů: 

- průkazem o povolení k trvalému pobytu dle § 87r zákona 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a 

o změně některých zákonů nebo 

- potvrzením o přechodném pobytu na území dle § 87n 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o 

změně některých zákonů. 

 Prokázání trvalého pobytu – Osoby, které nejsou občany České republiky 
(cizinci), a zároveň nejsou občany Evropské unie 

• cestovním dokladem a 

• průkazem o povolení k pobytu vydaným cizinci s povoleným trvalým 

pobytem na území České republiky dle § 117a zákona č. 326/1999 Sb., 

o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. 

 Prokázání vlastnického práva k nemovité věci v Rezidentní oblasti 

• občanským průkazem nebo cestovním dokladem a 
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• výpisem z katastru nemovitostí dokládajícím, že žadatel vlastní 
nemovitou věc v Rezidentní oblasti. 

3.1.2 Prokázání právního vztahu k Vozidlu (Vozidlům) 

 Vlastník nebo provozovatel Vozidla 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla. 

 Uživatel Vozidla na základě leasingu nebo dlouhodobého pronájmu 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla, 

• leasingovou či nájemní smlouvou, 

• dokladem o oprávnění k podnikání pronajímatele nebo leasingového 

pronajímatele v oboru pronájmu a půjčování věcí movitých. 

 Uživatel Vozidla na základě smlouvy s poskytovatelem úvěru při pořízení 
Vozidla na úvěr 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla, 

• úvěrovou smlouvou a (případně) související smlouvou, ze kterých vyplývá 

užívací právo žadatele k Vozidlu, 

• dokladem o oprávnění k podnikání poskytovatele úvěru v oboru 

poskytování úvěru. 

 Uživatel Vozidla na základě svěření Vozidla zaměstnavatelem k soukromým 
účelům žadatele 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla, 

• čestné prohlášení zaměstnavatele o existenci pracovněprávního vztahu 

mezi zaměstnancem a žadatelem coby zaměstnancem a o svěření Vozidla 

žadateli dle přílohy č. 2 k této Metodice. 

 Uživatel Vozidla na základě svěření Vozidla jako členovi voleného orgánu 
právnické osoby (není uzavřena pracovní smlouva) 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla, 

• čestným prohlášením právnické osoby, že žadatel je členem voleného 

orgánu této právnické osoby, a o svěření Vozidla žadateli dle přílohy č. 3 

k této Metodice, 

• pokud se jedná o právnickou osobou zapsanou do veřejného rejstříku 

vedeného za základě právního řádu České republiky, výpisem z veřejného 
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rejstříku dokládajícího existenci této právnické osoby, resp. jiného 

dokladu dokládající existenci této právnické osoby. 

3.1.3 Zaplacení ceny sjednané za stání Vozidla dle Ceníku 
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4 Parkovací oprávnění pro Abonenty 

4.1 Podmínky pro vydání 

Pro vydání Parkovacího oprávnění pro Abonenty se vyžaduje prokázání následujících 

skutečností: 

4.1.1 Prokázání adresy sídla nebo provozovny v Abonentní oblasti 

 Případy, kdy Abonentní oblast je určena adresou sídla Abonenta 

• výpisem z obchodního rejstříku pro osoby zapsané v obchodním rejstříku 
nebo 

• živnostenským listem pro osoby zapsané v živnostenském rejstříku nebo 

• dokladem o oprávnění k podnikání dle zvláštních zákonů a dokladem 
o existenci adresy sídla podnikatele: 

- v případě notáře dokladem o jmenování notáře a dokladem 
o existenci adresy sídla notáře; 

- v případě advokáta dokladem o zápisu do seznamu advokátů 
vedeného Českou advokátní komorou; 

- v případě exekutora dokladem o jmenování exekutora a dokladem 
o existenci adresy sídla exekutora; 

- v případě poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím o udělení 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb a dokladem o existenci 
adresy sídla poskytovatele zdravotních služeb; 

- v případě poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, senátora Senátu Parlamentu České republiky nebo 
zastupitele územně samosprávného celku dokladem o zvolení do 
funkce (Český statistický úřad) a dokladem o existenci adresy 
kanceláře pro výkon funkce (např. nájemní smlouvou); 

- v ostatních případech individuálním posouzením na základě dokladu 
o oprávnění k podnikání a dokladu o existenci adresy sídla. 

b) Případy, kdy je Abonentní oblast určena adresou provozovny Abonenta 

- dokladem dle písm. a) a 

- jakýmkoliv dokladem, že Abonent má adresu provozovny v dané 

Abonentní oblasti (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.), 

pokud tato skutečnost nevyplývá již z dokladu dle písm. a). 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 
 

14 
 

4.1.2 Prokázání právního vztahu k Vozidlu 

 Vlastník nebo provozovatel Vozidla 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla. 

Pozn.: V případě žadatele fyzické osoby podnikající musí žadatel doložit 

(např. čestné prohlášení dle přílohy č. 4 k této Metodice), že je Vozidlo 

provozováno za účelem podnikaní žadatele, pokud není v technickém 

průkazu nebo osvědčení o registraci Vozidla uvedeno identifikační číslo 

této osoby. 

 Uživatel Vozidla na základě leasingu nebo dlouhodobého pronájmu 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla, 

• leasingovou či nájemní smlouvou, 

• dokladem o oprávnění k podnikání pronajímatele nebo leasingového 

pronajímatele v oboru pronájmu a půjčování věcí movitých, 

• čestné prohlášení o tom, že Vozidlo je žadatelem provozováno za účelem 

jeho podnikání (např. dle přílohy č. 4 k této Metodice). 

 Uživatel Vozidla na základě smlouvy s poskytovatelem úvěru při pořízení 
Vozidla na úvěr 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla, 

• úvěrovou smlouvou a (případně) související smlouvou, ze kterých vyplývá 

užívací právo žadatele k Vozidlu, 

• dokladem o oprávnění k podnikání poskytovatele úvěru v oboru 

poskytování úvěru, 

• čestné prohlášení o tom, že Vozidlo je žadatelem provozováno za účelem 

jeho podnikání (např. dle přílohy č. 4 k této Metodice). 

4.1.3 Zaplacení ceny sjednané za stání Vozidla dle Ceníku 
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5 Parkovací oprávnění pro Návštěvníky 

5.1 Parkovací oprávnění pro Návštěvníky (obecné) 

5.1.1 Obecné podmínky vydání 

Pro vznik obecného Parkovacího oprávnění pro Návštěvníky se vyžaduje existence 

následujících skutečností: 

• zaplacení ceny sjednané za stání Vozidla dle Ceníku, 

• provedení registrace registrační značky Vozidla, kterému přísluší Oprávnění, v databázi 

statutárního města Brna. 

Oprávnění se vydává: 

1. prostřednictvím parkovacího automatu nebo 

2. prostřednictvím Virtuálních parkovacích hodin.  

5.1.2 Možnost zrušení Oprávnění před koncem jeho časové platnosti nebo prodloužení 

Oprávnění  

• Oprávnění lze prodloužit, dokud stávající Oprávnění nezaniklo, a to splněním 

obecných podmínek pro vznik tohoto Oprávnění. 

• Oprávnění nelze zrušit před koncem jeho časové platnosti. 

5.2 Parkovací hodiny pro Rezidenty 

Pro vydání Parkovacích hodin pro Rezidenty se vyžaduje prokázání následujících skutečností: 

5.2.1 Prokázání trvalého pobytu v Rezidentní oblasti nebo vlastnického práva k nemovité věci 

v Rezidentní oblasti 

Doklady obdobnými jako v případě prokázání trvalého pobytu nebo vlastnictví 

nemovité věci v Rezidentní oblasti v případě „Parkovacího oprávnění pro Rezidenty“. 

5.2.2 Zaplacení ceny sjednané za stání Vozidla dle Ceníku 

Pro vznik konkrétního Parkovacího oprávnění na základě tohoto Oprávnění se vyžaduje 

provedení registrace registrační značky Vozidla, ke kterému přísluší toto Parkovací oprávnění, 

v databázi statutárního města Brna. 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 
 

16 
 

5.3 Parkovací oprávnění pro Vlastníka nemovité věci – právnickou osobu 

Pro vydání Parkovacího oprávnění pro Vlastníka nemovité věci – právnickou osobu se vyžaduje 

prokázání následujících skutečností: 

5.3.1 Prokázání vlastnictví nemovité věci v Oblasti Vlastníka nemovité věci – právnické osoby 

• výpisem z veřejného rejstříku dokládajícího existenci této právnické 
osoby, resp. jiného dokladu dokládající existenci této právnické osoby a 

• výpisem z katastru nemovitostí dokládajícím, že žadatel vlastní 
nemovitou věc v Oblasti Vlastníka nemovité věci – právnické osoby. 

5.3.2 Prokázání právního vztahu k Vozidlu (Vozidlům) 

 Vlastník nebo provozovatel Vozidla 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla. 

 Uživatel Vozidla na základě leasingu nebo dlouhodobého pronájmu 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla, 

• leasingovou či nájemní smlouvou, 

• dokladem o oprávnění k podnikání pronajímatele nebo leasingového 

pronajímatele v oboru pronájmu a půjčování věcí movitých. 

 Uživatel Vozidla na základě smlouvy s poskytovatelem úvěru při pořízení 
Vozidla na úvěr 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla, 

• úvěrovou smlouvou a (případně) související smlouvou, ze kterých vyplývá 

užívací právo žadatele k Vozidlu, 

• dokladem o oprávnění k podnikání poskytovatele úvěru v oboru 

poskytování úvěru. 

5.3.3 Zaplacení ceny sjednané za stání Vozidla dle Ceníku 

5.4 Abonentní parkovací oprávnění – přenosné 

Pro vydání Oprávnění „Abonentní parkovací oprávnění – přenosné“ se vyžaduje prokázání 

následujících skutečností: 

5.4.1 Prokázání sídla nebo provozovny žadatele 

• Doklady obdobnými jako v případě prokázání adresy sídla nebo provozovny 

v Abonentní oblasti v případě „Parkovacího oprávnění pro Abonenty“. 
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5.4.2 Zaplacení ceny sjednané za stání Vozidla dle Ceníku 

Pro vznik konkrétního Parkovacího oprávnění na základě tohoto Oprávnění se vyžaduje 

provedení registrace registrační značky Vozidla, ke kterému přísluší toto Parkovací oprávnění, 

v databázi statutárního města Brna. 

5.5 Parkovací oprávnění pro Vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný 

subjekt 

Pro vydání Parkovacího oprávnění pro Vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný subjekt 

se vyžaduje prokázání následujících skutečností: 

5.5.1 Prokázání statusu žadatele 

 Prokázání právní povahy žadatele 

• Pro státní příspěvkové organizace a organizace územně samosprávních 
celků: prokázání právní povahy žadatele jakožto státní příspěvkové 
organizace nebo organizace územně samosprávního celku 

- zřizovací listinou nebo, pokud zřizovací listina neexistuje, jiným 

vhodným dokladem. 

• Pro nadace, nadační fondy a ústavy: prokázání právní povahy žadatele 
jakožto nadace, nadačního fondu nebo ústavu a současně skutečnosti, že 
žadatel byl založen za účelem veřejně prospěšným nebo dobročinným 

- nadační listinou nebo zakládací listinou, případně jiným vhodným 

dokladem vypovídajícím o účelu osoby. 

 Prokázání adresy sídla nebo jiného stálého místa výkonu činnosti v Oblasti 
Vybraného veřejnoprávního nebo veřejně prospěšného subjektu 

i. Případy, kdy Oblast Vybraného veřejnoprávního nebo veřejně 
prospěšného subjektu je určena adresou sídla právnické osoby 

- výpisem z veřejného rejstříku pro osoby zapsané ve veřejném rejstříku 

nebo 

- jiným dokladem o existenci Vybraného veřejnoprávního nebo veřejně 

prospěšného subjektu a dokladem o existenci adresy sídla Vybraného 

veřejnoprávního nebo veřejně prospěšného subjektu. 

ii. Případy, kdy je Oblast Vybraného veřejnoprávního nebo veřejně 
prospěšného subjektu určena adresou jiného stálého místa výkonu činnosti 

- dokladem dle písm. i) a 

- jakýmkoliv dokladem, že žadatel má adresu stálého místa výkonu své 

činnosti v dané Oblasti Vybraného veřejnoprávního nebo veřejně 
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prospěšného subjektu (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí 

apod.), pokud tato skutečnost nevyplývá již z dokladu dle písm. i). 

5.5.2 Prokázání právního vztahu k Vozidlu 

 Vlastník nebo provozovatel Vozidla 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla. 

 Uživatel Vozidla na základě leasingu nebo dlouhodobého pronájmu 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla, 

• leasingovou či nájemní smlouvou, 

• dokladem o oprávnění k podnikání pronajímatele nebo leasingového 

pronajímatele v oboru pronájmu a půjčování věcí movitých, 

• čestným prohlášením o tom, že Vozidlo je žadatelem provozováno za 

účelem výkonu jeho činnosti (např. dle přílohy č. 5 k této Metodice). 

 Uživatel Vozidla na základě smlouvy s poskytovatelem úvěru při pořízení 
Vozidla na úvěr 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla, 

• úvěrovou smlouvou a (případně) související smlouvou, ze kterých vyplývá 

užívací právo žadatele k Vozidlu, 

• dokladem o oprávnění k podnikání poskytovatele úvěru v oboru 

poskytování úvěru, 

• čestným prohlášením o tom, že Vozidlo je žadatelem provozováno za 

účelem výkonu jeho činnosti (např. dle přílohy č. 5 k této Metodice). 

5.5.3 Zaplacení ceny sjednané za stání Vozidla dle Ceníku 

5.6 Parkovací oprávnění pro Poskytovatele sociálních nebo zdravotních služeb 

Pro vydání Parkovacího oprávnění „Parkovací oprávnění pro Poskytovatele sociálních nebo 

zdravotních služeb“ se vyžaduje prokázání následujících skutečností: 

5.6.1 Prokázání odpovídající činnosti 

 V případě osoby, která má oprávnění k poskytování sociálních služeb 

• Dokladem o oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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b) V případě osoby, která má oprávnění poskytovat zdravotní péčí poskytovanou 
ve vlastním sociálním prostředí pacienta v podobě domácí péče 

- Dokladem o oprávnění poskytovat zdravotní péčí poskytovanou ve 

vlastním sociálním prostředí pacienta v podobě domácí péče ve smyslu 

ustanovení § 10 odst. 1 písm. b). zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních 

službách a jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (rozhodnutí 

o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, výpis z Národního 

registru poskytovatelů zdravotních služeb). 

5.6.2 Prokázání právního vztahu k Vozidlu 

 Vlastník nebo provozovatel Vozidla 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla. 

 Uživatel Vozidla na základě leasingu nebo dlouhodobého pronájmu 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla, 

• leasingovou či nájemní smlouvou, 

• dokladem o oprávnění k podnikání pronajímatele nebo leasingového 

pronajímatele v oboru pronájmu a půjčování věcí movitých. 

 Uživatel Vozidla na základě smlouvy s poskytovatelem úvěru při pořízení 
Vozidla na úvěr 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla, 

• úvěrovou smlouvou a (případně) související smlouvou, ze kterých vyplývá 

užívací právo žadatele k Vozidlu, 

• dokladem o oprávnění k podnikání poskytovatele úvěru v oboru 

poskytování úvěru. 

5.6.3 Prokázání přímého užívání Vozidla k poskytování sociálních služeb nebo zdravotní péče 

poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta v podobě domácí péče 

• čestným prohlášením dle formuláře, který tvoří přílohu č.6 této Metodiky 

(v případě poskytovatelů sociálních služeb), nebo dle formuláře, který tvoří přílohu 

č. 7 této Metodiky (v případě poskytovatelů zdravotní péče poskytované 

ve vlastním sociálním prostředí pacienta v podobě domácí péče). 

5.7 Parkovací oprávnění pro držitele průkazu ZTP/P 

Pro vydání Oprávnění „Parkovací oprávnění pro držitele průkazu ZTP/P“ se vyžaduje prokázání 

následujících skutečností: 
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5.7.1 Prokázání, že žadatel je držitelem průkazu ZTP/P a současně parkovacího průkazu pro 

osoby se zdravotním postižením 

• Průkazem ZTP/P; 

• Parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením dle § 67 zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Pro vznik konkrétního Parkovacího oprávnění na základě tohoto Oprávnění se vyžaduje 

provedení registrace registrační značky Vozidla, ke kterému přísluší toto Parkovací oprávnění, 

v databázi statutárního města Brna. 

5.8 Parkovací oprávnění pro Carsharing 

Pro vydání Parkovacího oprávnění „Parkovací oprávnění pro Carsharing“ se vyžaduje 

prokázání následujících skutečností: 

5.8.1 Prokázání, že Provozovatel Carsharingu je oprávněn podnikat v tomto oboru 

• živnostenským listem 

5.8.2 Prokázání, že žadatel je Provozovatelem Carsharingu 

 podmínka: Provozovatel Carsharingu neposkytuje při poskytování této služby 
službu, při které by uživatelům spolu s Vozidlem poskytoval přímo nebo 
nepřímo osobu řidiče, s výjimkami přistavení Vozidla před převzetím 
uživatelem a odvozu vozidla po jeho vrácení; 

• obchodními podmínkami pro provozování Carsharingu 

• čestným prohlášením (např. dle přílohy č. 8 k této Metodice) 

 podmínka: Provozovatel Carsharingu předkládá statutárnímu městu Brnu 
seznam registračních značek všech Vozidel, která mají být v rámci této služby 
poskytnuta k užívání; 

• seznamem registračních značek jednotlivých Vozidel 

 podmínka: Vozidla, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, jsou 
výhradně kategorie M1; 

• technickým průkazem příslušného Vozidla nebo osvědčením o registraci 
příslušného Vozidla 

 podmínka: Provozovatel Carsharingu vede elektronický rezervační systém na 
rezervaci Vozidel, který je veřejně přístupný skrze webovou nebo mobilní 
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aplikaci, a všechna Vozidla, která mají být v rámci této služby poskytnuta 
k užívání, jsou nabízena k rezervaci k užití veřejností, a to výhradně 
prostřednictvím tohoto elektronického rezervačního systému, 

• obchodními podmínkami pro provozování Carsharingu 

• přístupovými údaji do elektronického rezervačního systému a 

• čestným prohlášením (např. dle přílohy č. 8 k této Metodice) 

 podmínka: Provozovatel Carsharingu umožňuje statutárnímu městu Brnu 
bezplatný uživatelský přístup do uvedeného elektronického rezervačního 
systému pro ověření, že tato služba je poskytována v souladu s ostatními jejími 
podmínkami dle tohoto ustanovení; 

• přístupovými údaji do elektronického rezervačního systému 

 podmínka: Provozovatel Carsharingu umožňuje veřejnosti vyzvedávání 
a vracení všech Vozidel, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, 
v nepřetržitém režimu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, vyjma řádné údržby 
Vozidel a mimořádných událostí; 

• obchodními podmínkami pro provozování Carsharingu 

• přístupovými údaji do elektronického rezervačního systému a 

• čestným prohlášením (např. dle přílohy č. 8 k této Metodice) 

 všechna Vozidla, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, jsou 
vybavena hardwarem, který umožňuje jejich samoobslužné vyzvedávání 
a vracení ze strany uživatelů této služby; 

• přístupovými údaji do elektronického rezervačního systému a 

• čestným prohlášením (např. dle přílohy č. 8 k této Metodice) 

 její provozovatel je provozovatelem všech Vozidel, která mají být v rámci této 
služby poskytnuta k užívání; 

• technickým průkazem příslušného Vozidla nebo osvědčením o registraci 
příslušného Vozidla 

 průměrné stáří Vozidel, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, 
nepřesáhne 4 roky od prvního přihlášení jednotlivých Vozidel; 
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• technickým průkazem příslušného Vozidla nebo osvědčením o registraci 
příslušného Vozidla 

 všechna Vozidla, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, plní 
alespoň emisní normu EURO 5 nebo jsou poháněna výhradně elektrickým 
hnacím ústrojím; 

• technickým průkazem příslušného Vozidla nebo osvědčením o registraci 
příslušného Vozidla 

 žádné z Vozidel, která mají být v rámci této služby poskytnuta k užívání, nejsou 
zároveň užívána k podnikání podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů; 

• čestným prohlášením (např. dle přílohy č. 8 k této Metodice) 

5.8.3 Prokázání právního vztahu k  Vozidlu 

• technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla 

5.8.4 Prokázání užívání jednotlivých Vozidel k poskytování Carsharingu 

• čestným prohlášením (např. dle přílohy č. 8 k této Metodice) 

5.8.5 Zaplacení ceny sjednané za stání Vozidla dle Ceníku 
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6 Změna parametrů Parkovacího oprávnění 

6.1 Změna Vozidla s uvedením důvodu 

Osoba, které svědčí Oprávnění, jde-li o Parkovací oprávnění pro Rezidenty, Parkovací 

oprávnění pro Abonenty, Parkovací oprávnění pro Poskytovatele sociálních nebo zdravotních 

služeb, Parkovací oprávnění pro Vlastníka nemovité věci – právnickou osobu, Parkovací 

oprávnění pro Vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný subjekt nebo Parkovací 

oprávnění pro Carsharing, má kdykoliv právo na změnu parametrů tohoto oprávnění, dojde-li 

u této osoby ke změně Vozidla (a tedy i jeho registrační značky), ke kterému se oprávnění váže. 

Žádá-li osoba o takovou změnu parametrů Oprávnění, je povinna příslušnému orgánu ohlásit 

a prokázat právní vztah k novému Vozidlu s novou registrační značkou dle postupu uvedeného 

výše pro vydání příslušného Oprávnění. 

6.2 Změna Vozidla bez uvedení důvodu 

Osoba, které svědčí Oprávnění, jde-li o Parkovací oprávnění pro Rezidenty, Parkovací 

oprávnění pro Abonenty, Parkovací oprávnění pro Poskytovatele sociálních nebo zdravotních 

služeb,  Parkovací oprávnění pro Vlastníka nemovité věci – právnickou osobu nebo Parkovací 

oprávnění pro Vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný subjekt, má právo na dočasnou 

změnu parametrů tohoto Oprávnění, dojde-li u této osoby ke krátkodobé změně Vozidla 

(a tedy i jeho registrační značky), ke kterému se Oprávnění váže (tato změna registrační značky 

je prováděna z krátkodobých důvodů, např. z důvodu Vozidla v servisu). 

V případě této změny není nutné ze strany Osoby, které svědčí příslušné Oprávnění, dokládat 

právní vztah k Vozidlu, ke kterému se má Oprávnění krátkodobě vázat. 

Toto právo je možné využít s těmito omezeními: 

- Toto právo může uvedená osoba využít maximálně čtyřikrát za celou dobu platnosti 

Oprávnění. 

- Změnu parametru Oprávnění (vozidla, ke kterému se oprávnění váže) je možné provést 

na maximální dobu v celkovém součtu 14 dní. 

- O tuto změnu parametru oprávnění je možné požádat pouze: 

• ústně do protokolu (tj. při osobním jednání u příslušného orgánu), 

• pomocí Osobních stránek uživatele. 
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7 Přechodná ustanovení 

7.1 Přechodná ustanovení k osvědčením, která jsou vydána na základě nařízení 

statutárního města Brna č. 4/2011 

Osvědčení, která jsou vydána na základě nařízení statutárního města Brna č. 4/2011, kterým 

se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení 

ceny, zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla tato povolení vydána, a v souladu 

s podmínkami svého vydání, nevyplývá-li z níže uvedeného jinak. 

Podmínkou zachování platnosti těchto osvědčení je nutnost registrace osoby, které příslušné 

osvědčení svědčí, v databázi statutárního města Brna a prokázání následujících skutečností 

níže uvedenými doklady: 

7.1.1 Prokázání, že žadatel je osobou, které svědčí příslušné osvědčení 

• Průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) nebo výpisem 

z veřejného rejstříku, který slouží k evidenci příslušného typu osob (zejm. 

obchodní rejstřík) a 

• Příslušným osvědčením vydaným na základě nařízení statutárního města Brna 

č. 4/2011. 

Uvedení registrační značky Vozidla, k jehož stání na místních komunikacích nebo jejich 

vymezených úsecích se osvědčení nadále vztahuje, nevyplývá-li tato skutečnost 

z příslušného osvědčení samotného. 

Pozn.: opravňovalo-li toto osvědčení k stání (na místních komunikacích nebo jejich 

vymezených úsecích ve vymezených oblastech statutárního města Brna jen po zaplacení 

ceny) oprávněné osoby k více než 1 Vozidlem, je oprávněný z tohoto osvědčení uvést jen 

1 registrační značku Vozidla, k jehož stání na místních komunikacích nebo jejich 

vymezených úsecích se osvědčení nadále vztahuje. 
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PŘÍLOHA Č. 1 
Metodiky pro správu parkovacích oprávnění dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, 

kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 

k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 

(VZOR ŽÁDOSTI O ZŘÍZENÍ OSOBNÍCH STRÁNEK UŽIVATELE) 

__________________________________________________ 
ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ OSOBNÍCH STRÁNEK UŽIVATELE 

Žadatel: 

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: 

 

Adresa elektronické pošty (e-mail): 

 

 

Žadatel tímto žádá o zřízení Osobních stránek uživatele. 

Žadatel bere na vědomí, že Osobní stránky uživatele jsou elektronickým účtem žadatele 

(uživatele) sloužící ke správě Parkovacích oprávnění ve smyslu nařízení statutárního města 

Brna č. 10/2018 (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, a o změně nařízení 

statutárního města Brna č. 4/2011) a nařízení statutárního města Brna č. 11/2018 (kterým se 

dle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 23 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví ceny, 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 
 

 
 

za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech statutárního 

města Brna užít k stání silničních motorových vozidel). 

 

Datum 
 

Podpis 
 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 

 

PŘÍLOHA Č. 2 
Metodiky pro správu parkovacích oprávnění dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, 

kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 

k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 

(VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ ZAMĚSTNAVATELE O EXISTENCI 

PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU MEZI ZAMĚSTNAVATELEM A ZAMĚSTNANCEM 

A O SVĚŘENÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA ZAMĚSTNANCI) 

__________________________________________________ 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZAMĚSTNAVATELE O EXISTENCI PRACOVNĚPRÁVNÍHO 

VZTAHU MEZI ZAMĚSTNAVATELEM A ZAMĚSTNANCEM A O SVĚŘENÍ 

SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA ZAMĚSTNANCI 

Zaměstnavatel: 

Jméno a příjmení/obchodní 
firma/název právnické osoby: 

 
IČO/jiné registrační či evidenční číslo, 
pod kterým je zaměstnavatel veden ve 
veřejném rejstříku (není-li přiděleno, 
datum narození):  
Sídlo: 

 
Jméno a příjmení osoby oprávněné 
jednat za zaměstnavatele a uvedení 
funkce, zařazení nebo jiné skutečnosti, 
která ji k jednání za opravňuje:  

Zaměstnanec: 

Jméno a příjmení: 

 
Datum narození: 

 
Bydliště: 

 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 
 

 
 

Silniční motorové vozidlo: 

Registrační značka  

(státní poznávací značka): 
 

Identifikační číslo vozidla (VIN): 

 

Právní vztah zaměstnavatele 
k vozidlu: 

Zaměstnavatel je (nehodící se škrtněte): 

• vlastníkem vozidla 

• provozovatelem vozidla 

• osobou užívající vozidlo na základě leasingové smlouvy, 
nájemní smlouvy či jiné smlouvy 

 

Shora uvedený zaměstnavatel tímto čestně prohlašuje, že: 

• shora identifikovaná osoba (zaměstnanec) je u něj v pracovněprávním vztahu (na 

základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 

činnosti); a 

• této osobě (zaměstnanci) svěřil do užívání shora identifikované silniční motorové 

vozidlo k soukromému užívání. 

Zaměstnavatel bere na vědomí, že toto čestné prohlášení slouží k prokázání vztahu 

zaměstnance [coby osoby s místem trvalého pobytu ve vymezené oblasti statutárního města 

Brna nebo osoby, která vlastní nemovitou věc ve vymezené oblasti statutárního města Brna] 

k silničnímu motorovému vozidlu za účelem vydání tzv. Parkovacího oprávnění pro Rezidenty 

ve smyslu nařízení statutárního města Brna č. 10/2018 (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, a o změně nařízení statutárního města Brna č. 4/2011) a nařízení 

statutárního města Brna č. 11/2018 (kterým se dle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené 

úseky ve vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních motorových 

vozidel). 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 
 

 
 

Zaměstnavatel dále bere na vědomí, že uvedení neúplných nebo nepravdivých informací 

v tomto čestném prohlášení může být přestupkem. 

 

Datum: 
 

Podpis zaměstnavatele/osoby 
oprávněné jednat za 
zaměstnavatele: 

 

 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 

 

PŘÍLOHA Č. 3 
Metodiky pro správu parkovacích oprávnění dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, 

kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 

k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 

(VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY O TOM, ŽE ŽADATEL JE 

ČLENEM JEJÍHO STATUTÁRNÍHO NEBO KONTROLNÍHO ORGÁNU A ŽE ŽADATELI 

BYLO SVĚŘENO SILNIČNÍ MOTOROVÉ VOZIDLO) 

__________________________________________________ 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY O TOM, ŽE ŽADATEL JE ČLENEM 

JEJÍHO STATUTÁRNÍHO NEBO KONTROLNÍHO ORGÁNU A ŽE ŽADATELI BYLO 

SVĚŘENO SILNIČNÍ MOTOROVÉ VOZIDLO 

Právnická osoba: 

Obchodní firma/název právnické 
osoby: 

 

IČO nebo jiné registrační/evidenční 
číslo, pod kterým je právnická osoba 
vedena ve veřejném rejstříku: 

 

Sídlo: 
 

Jméno a příjmení osoby oprávněné 
jednat za právnickou osobu a uvedení 
funkce, zařazení nebo jiné skutečnosti, 
která ji k jednání opravňuje: 

 

Žadatel o vydání parkovacího oprávnění (člen statutárního nebo kontrolního orgánu): 

Jméno a příjmení: 
 

Datum narození: 
 

Bydliště: 
 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 
 

 
 

Silniční motorové vozidlo: 

Registrační značka  

(státní poznávací značka): 

 

Identifikační číslo vozidla (VIN):  

Právní vztah právnické osoby k vozidlu: Právnická osoba je (nehodící se škrtněte): 

• vlastníkem vozidla 

• provozovatelem vozidla 

• osobou užívající vozidlo na základě leasingové 
smlouvy, nájemní smlouvy či jiné smlouvy 

 

Shora uvedená právnická osoba tímto čestně prohlašuje, že: 

• shora identifikovaná osoba (žadatel o vydání parkovacího oprávnění) je členem jejího 

statuárního nebo kontrolního orgánu; a 

• této osobě (žadateli o vydání parkovacího oprávnění) svěřila do užívání shora 

identifikované silniční motorové vozidlo k soukromému užívání. 

Právnická osoba bere na vědomí, že toto čestné prohlášení slouží k prokázání vztahu člena 

statuárního nebo kontrolního orgánu coby osoby s místem trvalého pobytu ve vymezené 

oblasti statutárního města Brna k silničnímu motorovému vozidlu za účelem vydání 

tzv. Parkovacího oprávnění pro Rezidenty ve smyslu nařízení statutárního města Brna 

č. 10/2018 (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, a o změně nařízení 

statutárního města Brna č. 4/2011) a nařízení statutárního města Brna č. 11/2018 (kterým se 

dle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 23 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví ceny, 

za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech statutárního 

města Brna užít k stání silničních motorových vozidel). 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 
 

 
 

Právnická osoba dále bere na vědomí, že uvedení neúplných nebo nepravdivých informací 

v tomto čestném prohlášení může být přestupkem. 

 

Datum: 
 

Podpis osoby oprávněné jednat za 
právnickou osobu: 

 

 

 

  



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 
 

 
 

PŘÍLOHA Č. 4 
Metodiky pro správu parkovacích oprávnění dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, 

kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 

k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 

(VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ PODNIKATELE O TOM, ŽE JEHO SILNIČNÍ 

MOTOROVÉ VOZIDLO JE UŽÍVÁNO K PODNIKÁNÍ) 

__________________________________________________ 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PODNIKATELE O TOM, ŽE SILNIČNÍ MOTOROVÉ VOZIDLO 

JE UŽÍVÁNO K PODNIKÁNÍ 

Podnikatel: 

Jméno a příjmení/obchodní 
firma/název právnické osoby: 

 

IČO/jiné registrační či evidenční číslo, 
pod kterým je žadatel veden 
ve veřejném rejstříku, případně datum 
narození u fyzické osoby, nemá-li IČO:  

Sídlo: 

 

Osoba oprávněná jednat za 
podnikatele: 

 

Silniční motorové vozidlo: 

Registrační značka  

(státní poznávací značka): 

 

Identifikační číslo vozidla (VIN):  

Právní vztah podnikatele k vozidlu: Podnikatel je (nehodící se škrtněte): 

• vlastníkem vozidla 

• provozovatelem vozidla 

• osobou užívající vozidlo na základě leasingové 
smlouvy, nájemní smlouvy či jiné smlouvy 

 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 
 

 
 

Shora uvedený podnikatel tímto čestně prohlašuje, že: 

• shora identifikované silniční motorové vozidlo užívá za účelem podnikání a 

• bude užívat toto silniční motorové vozidlo v souvislosti se svým podnikáním při užívání 

místních komunikací nebo jejich vyznačených úseků ke stání tohoto silničního 

motorového vozidla na základě Parkovacího oprávnění pro Abonenta (jak je uvedeno 

níže), k jehož vydání podnikatel předkládá toto čestné prohlášení. 

Podnikatel bere na vědomí, že toto čestné prohlášení slouží k prokázání, že silniční motorové 

vozidlo je užíváno za účelem podnikání podnikatele, za účelem vydání tzv. Parkovacího 

oprávnění pro Abonenty ve smyslu nařízení statutárního města Brna č. 10/2018 (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, a o změně nařízení statutárního 

města Brna č. 4/2011) a nařízení statutárního města Brna č. 11/2018 (kterým se dle § 10 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 23 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví ceny, za něž 

lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech statutárního města 

Brna užít k stání silničních motorových vozidel). 

Podnikatel dále bere na vědomí, že uvedení neúplných nebo nepravdivých informací v tomto 

čestném prohlášení může být přestupkem. 

 

Datum: 
 

Podpis osoby oprávněné jednat za 
podnikatele: 

 

 

 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 

 

PŘÍLOHA Č. 5 
Metodiky pro správu parkovacích oprávnění dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, 

kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 

k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 

(VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ VYBRANÉHO VEŘEJNOPRÁVNÍHO NEBO 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO SUBJEKTU O TOM, ŽE SILNIČNÍ MOTOROVÉ VOZIDLO 

JE UŽÍVÁNO K VÝKONU JEHO ČINNOSTI) 

__________________________________________________ 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VYBRANÉHO VEŘEJNOPRÁVNÍHO NEBO VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÉHO SUBJEKTU O TOM, ŽE SILNIČNÍ MOTOROVÉ VOZIDLO JE 

UŽÍVÁNO K VÝKONU JEHO ČINNOSTI 

Žadatel: 

Obchodní firma/název právnické 
osoby/jiné označení: 

 

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

Sídlo: 

 

Osoba oprávněná jednat za žadatele: 

 

Silniční motorové vozidlo: 

Registrační značka  

(státní poznávací značka): 

 

Identifikační číslo vozidla (VIN):  

Právní vztah žadatele k vozidlu: Žadatel je (nehodící se škrtněte): 

• vlastníkem vozidla 

• provozovatelem vozidla 

• osobou užívající vozidlo na základě leasingové 
smlouvy, nájemní smlouvy či jiné smlouvy 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 
 

 
 

Shora uvedený žadatel tímto čestně prohlašuje, že: 

• shora identifikované silniční motorové vozidlo užívá za účelem výkonu své činnosti a 

• bude užívat toto silniční motorové vozidlo v souvislosti s výkonem své činnosti při 

užívání místních komunikací nebo jejich vyznačených úseků ke stání tohoto silničního 

motorového vozidla na základě Parkovacího oprávnění pro Vybraný veřejnoprávní 

nebo veřejně prospěšný subjekt (jak je uvedeno níže), k jehož vydání žadatel 

předkládá toto čestné prohlášení. 

Žadatel bere na vědomí, že toto čestné prohlášení slouží k prokázání, že silniční motorové 

vozidlo je užíváno za účelem výkonu činnosti žadatele, za účelem vydání tzv. Parkovacího 

oprávnění pro Vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný subjekt ve smyslu nařízení 

statutárního města Brna č. 10/2018 (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, a o změně nařízení statutárního města Brna č. 4/2011) a nařízení statutárního města 

Brna č. 11/2018 (kterým se dle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, ve spojení s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve 

vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel). 

Žadatel dále bere na vědomí, že uvedení neúplných nebo nepravdivých informací v tomto 

čestném prohlášení může být přestupkem. 

 

Datum: 
 

Podpis osoby oprávněné jednat za 
žadatele: 

 

 

 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 

 

PŘÍLOHA Č. 6 
Metodiky pro správu parkovacích oprávnění dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, 

kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 

k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 

(VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O UŽÍVÁNÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 

K POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB) 

__________________________________________________ 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O UŽÍVÁNÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 

K POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Poskytovatel sociálních služeb: 

Jméno a příjmení/obchodní 
firma/název právnické osoby: 

 

IČO/jiné registrační či evidenční číslo, 
pod kterým je žadatel veden 
ve veřejném rejstříku, případně datum 
narození u fyzické osoby, nemá-li IČO:  

Sídlo: 

 

Osoba oprávněná jednat za žadatele: 

 

Silniční motorové vozidlo: 

Registrační značka  

(státní poznávací značka): 

 

Identifikační číslo vozidla (VIN):  

Právní vztah k vozidlu: Žadatel je (nehodící se škrtněte): 

• vlastníkem vozidla 

• provozovatelem vozidla 

• osobou užívající vozidlo na základě leasingové 
smlouvy, nájemní smlouvy či jiné smlouvy 

 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 
 

 
 

Shora uvedený poskytovatel sociálních služeb tímto čestně prohlašuje, že: 

• shora identifikované silniční motorové vozidlo užívá za účelem poskytování sociálních 

služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

a 

• bude užívat toto silniční motorové vozidlo v souvislosti s poskytováním sociálních 

služeb při užívání místních komunikací nebo jejich vyznačených úseků ke stání tohoto 

silničního motorového vozidla na základě Parkovacího oprávnění pro Poskytovatele 

sociálních nebo zdravotních služeb (jak je uvedeno níže), k jehož vydání poskytovatel 

sociálních služeb předkládá toto čestné prohlášení. 

Poskytovatel sociálních služeb bere na vědomí, že toto čestné prohlášení slouží k prokázání, 

že silniční motorové vozidlo je užíváno za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem vydání 

tzv. Parkovacího oprávnění pro Poskytovatele sociálních nebo zdravotních služeb ve smyslu 

nařízení statutárního města Brna č. 10/2018 (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, a o změně nařízení statutárního města Brna č. 4/2011) a nařízení statutárního města 

Brna č. 11/2018 (kterým se dle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, ve spojení s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve 

vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel). 

Poskytovatel sociálních služeb dále bere na vědomí, že uvedení neúplných nebo nepravdivých 

informací v tomto čestném prohlášení může být přestupkem. 

 

Datum: 
 

Podpis osoby oprávněné jednat za 
žadatele: 

 

 

 

 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 

 

PŘÍLOHA Č. 7 
Metodiky pro správu parkovacích oprávnění dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, 

kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 

k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 

(VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O UŽÍVÁNÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 

K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM 

PROSTŘEDÍ PACIENTA V PODOBĚ DOMÁCÍ PÉČE) 

__________________________________________________ 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O UŽÍVÁNÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 

K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM 

PROSTŘEDÍ PACIENTA V PODOBĚ DOMÁCÍ PÉČE 

Jméno a příjmení/obchodní 
firma/název právnické osoby: 

 

IČO/jiné registrační či evidenční číslo, 
pod kterým je žadatel veden 
ve veřejném rejstříku, případně datum 
narození u fyzické osoby, nemá-li IČO:  

Sídlo: 

 

Osoba oprávněná jednat za žadatele: 

 

Silniční motorové vozidlo: 

Registrační značka  

(státní poznávací značka): 

 

Identifikační číslo vozidla (VIN):  

Právní vztah k vozidlu: Žadatel je (nehodící se škrtněte): 

• vlastníkem vozidla 

• provozovatelem vozidla 

• osobou užívající vozidlo na základě leasingové 
smlouvy, nájemní smlouvy či jiné smlouvy 

 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 
 

 
 

Shora uvedený poskytovatel zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí 

pacienta v podobě domácí péče tímto čestně prohlašuje, že: 

• shora identifikované silniční motorové vozidlo užívá za účelem poskytování zdravotní 

péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta v podobě domácí péče ve 

smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. b). zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních 

službách a jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a 

• bude užívat toto silniční motorové vozidlo v souvislosti s poskytováním této zdravotní 

péče při užívání místních komunikací nebo jejich vyznačených úseků ke stání tohoto 

silničního motorového vozidla na základě Parkovacího oprávnění pro Poskytovatele 

sociálních nebo zdravotních služeb (jak je uvedeno níže), k jehož vydání poskytovatel 

sociálních služeb předkládá toto čestné prohlášení. 

Poskytovatel zdravotní péče bere na vědomí, že toto čestné prohlášení slouží k prokázání, že 

silniční motorové vozidlo je užíváno za účelem poskytování zdravotní péče poskytované ve 

vlastním sociálním prostředí pacienta v podobě domácí péče ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 

písm. b). zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů, a to za účelem vydání tzv. Parkovacího oprávnění pro Poskytovatele 

sociálních nebo zdravotních služeb ve smyslu nařízení statutárního města Brna č. 10/2018 

(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, a o změně nařízení statutárního 

města Brna č. 4/2011) a nařízení statutárního města Brna č. 11/2018 (kterým se dle § 10 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 23 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví ceny, za něž 

lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech statutárního města 

Brna užít k stání silničních motorových vozidel). 

Poskytovatel zdravotní péče dále bere na vědomí, že uvedení neúplných nebo nepravdivých 

informací v tomto čestném prohlášení může být přestupkem. 

 

Datum: 
 

Podpis osoby oprávněné jednat za 
žadatele: 

 

 

 

 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 

 

PŘÍLOHA Č. 8 
Metodiky pro správu parkovacích oprávnění dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, 

kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 

k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 

(VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE CARSHARINGU) 

__________________________________________________ 
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; 



Metodika pro správu Parkovacích oprávnění 
 
dle nařízení statutárního města Brna č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny 
 
účinná ke dni 27. 7. 2018 
 

 
 

• 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 ve smyslu nařízení statutárního města Brna č. 11/2018, kterým se 

dle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 23 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví ceny, 

za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech statutárního 

města Brna užít k stání silničních motorových vozidel, 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. 

 

Datum 
 

Podpis 
 

 


