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8. PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ ELEKTRICKÉHO (NÍZKOEMISNÍHO) 
VOZIDLA 

- Parkovací oprávnění se vydává osobám k stání silničního motorového vozidla, které jako 
palivo používá výlučně elektřinu nebo vodík, nebo jinak splňuje podmínky pro 
přidělení registrační značky elektrického vozidla (podmínky dle § 7b odst. 6 zákona 
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích). 

Upozornění: V případě stávajících registrovaných vozidel s hybridním 

pohonem, která nesplňují výše uvedené podmínky pro vydání parkovacího 

oprávnění elektrického vozidla, se nová zvýhodněná parkovací oprávnění 

nevydávají ani neprodlužují. 

- Mopedy, jednostopé motocykly a motokola (silniční motorová vozidla kategorií L1e – 
lehká dvoukolová motorová vozidla, L2e – tříkolové mopedy a L3e – dvoukolové 
motocykly) jsou oprávněny stát v zónách placeného stání bez parkovacího oprávnění 
(tedy zdarma), a to na všech rezidentních (modrých), návštěvnických (oranžových) 
i smíšených (fialových) parkovacích úsecích. 

8.1. Územní platnost parkovacího oprávnění 

- Parkovací oprávnění umožňuje neomezené stání vozidla na rezidentních (modrých) 
a smíšených (fialových) parkovacích úsecích zón placeného stání  v Praze. Viz 
interaktivní mapa.  

8.2. Časová platnost parkovacího oprávnění 

- 1 rok. 

- Časová platnost parkovací oprávnění začíná běžet okamžikem uvedeným v Potvrzení 
o vydání parkovacího oprávnění. 

- O parkovací oprávnění lze žádat nejdříve měsíc před požadovaným okamžikem počátku 
jeho platnosti. 

8.3. Cena parkovacího oprávnění 

typ SPZ/RZ cena 

RZ ze série „EL“ zdarma bez nutnosti registrace 

Ostatní typy SPZ/RZ registrace, manipulační poplatek 100 Kč 

8.4. Jak parkovací oprávnění vyřídit? 

- Vozidla s českou RZ ze série „EL“ (tedy dle § 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) nemusejí být na výdejně 
vůbec registrována.  

https://parking.praha.eu/cs/moznosti-parkovani-v-praze/parkovani-v-zonach/
https://parking.praha.eu/cs/moznosti-parkovani-v-praze/parkovani-v-zonach/
https://parking.praha.eu/cs/mapa/
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- Vozidla se standardní SPZ/RZ, s RZ na přání nebo vozidla se zahraniční RZ musejí být 
registrována na výdejně parkovacích oprávnění Magistrátu hl. m. Prahy nebo online na 
webovém Portálu (v případě prodloužení existujících oprávnění). Registrace podléhá 
manipulačnímu poplatku 100 Kč. 

- V případě, že se k vystavení parkovacího oprávnění nemůže dostavit žadatel (osoba, 
která splňuje podmínky pro vydání parkovacího oprávnění), může pověřit jinou osobu, 
která předloží veškeré doklady nutné pro vydání parkovacího oprávnění a plnou moc od 
žadatele (k dispozici zde, není-li stanoveno jinak, postačí plná moc bez úředně 
ověřeného podpisu zmocnitele). 

8.5. Podmínky k získání parkovacího oprávnění  

 Žadatel předkládá ORV – výdejna ověřuje, že se jedná o elektromobil, popř. jiné vozidlo 
splňující podmínky § 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích.  

 U žádosti o vydání nových parkovacích oprávnění nebo prodloužení existujících 
parkovacích oprávnění v případě vozidel s RZ na přání platí, že musejí být vždy 
prováděny s doložením platného ORV.  

 Pokud z předloženého ORV výše uvedené nevyplývá, je žadatel povinen doložit 
skutečnosti z bodu 1. potvrzením výrobce automobilu, jeho výhradního zástupce v ČR, 
nebo tímto autorizovaným prodejcem či servisem, a to v českém případně slovenském 
jazyce (případně s úředním překladem do českého jazyka). Vzorový formulář 
příslušného osvědčení je k dispozici zde. 

8.6. Změny ve vašem parkovacím oprávnění 

- Dočasná změna vozidla: dočasnou změnu SPZ/RZ je možné provést na dobu max. 3 
měsíců. Dokládá se odůvodnění dočasné změny RZ/SPZ – např. potvrzení ze servisu 
o přijetí původního vozidla k opravě. Náhradní vozidlo musí splňovat podmínky výdeje 
parkovacího oprávnění pro elektromobil (viz výše). Právní vztah k náhradnímu vozidlu 
se nezkoumá. Za provedení změny se účtuje manipulační poplatek 100 Kč. Při žádosti 
žadatel specifikuje termín začátku i konce platnosti dočasné změny SPZ/RZ. Dočasnou 
změnu je možné provést výhradně na výdejně parkovacích oprávnění Magistrátu hl. m. 
Prahy. 

 

https://parking.praha.eu/cs/kontakt/
https://portal.zpspraha.cz/
https://parkujvklidu.blob.core.windows.net/parkujvklidu-ng/2022/11/priloha-10-plna-moc.pdf
https://parkujvklidu.blob.core.windows.net/parkujvklidu-ng/2022/11/priloha-5-Osvedceni-elektromobily.pdf
https://parking.praha.eu/cs/moznosti-parkovani-v-praze/parkovani-pro-elektromobily/
https://parking.praha.eu/cs/moznosti-parkovani-v-praze/parkovani-pro-elektromobily/

