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:

Silniční motorové vozidlo:
Registrační značka
(státní poznávací značka):
Identifikační číslo vozidla (VIN):
Právní vztah zaměstnavatele
k vozidlu:

Zaměstnavatel je:


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 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.
Zaměstnavatel dále bere na vědomí, že uvedení neúplných nebo nepravdivých informací v
tomto čestném prohlášení může být přestupkem.
Zaměstnavatel 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 zaměstnavatele/osoby
oprávněné jednat za
zaměstnavatele:

