
Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1709 ze dne 18. 7. 2017 
 

Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání  
pro oblasti na území hl. m. Prahy vymezené na části území městské části 

 
 
Parkovací oprávnění vydané na výdejně parkovacích oprávnění opravňuje k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za 
účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu 
ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání silničního motorového vozidla 
fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve 
vymezené oblasti hlavního města Prahy. 
 
Základní cena: 

 
1. cenové pásmo 
 roční  24 000,- Kč 
 pololetní  13 500,- Kč 
 čtvrtletní  7 000,- Kč 
 měsíční  2 200,- Kč 
 týdenní  600,- Kč 
 
2. cenové pásmo 

 roční  20 000,- Kč 
 pololetní  11 500,- Kč 
 čtvrtletní  6 000,- Kč 
 měsíční  2 000,- Kč 
 týdenní  550,- Kč 
 
3. cenové pásmo 

 roční  16 000,- Kč 
 pololetní  9 000,- Kč 
 čtvrtletní  4 700,- Kč 
 měsíční  1 700,- Kč 
 týdenní  470,- Kč 
 
Snížená cena pro všechna cenová pásma: 
 
První vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti. 
 
 roční 600,- Kč 
 pololetní 300,- Kč 
 čtvrtletní 150,- Kč 
  



První vozidlo fyzické osoby starší 65 let, nebo držitele průkazu ZTP, ZTP-P, která má místo 
trvalého pobytu ve vymezené oblasti (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).  
 
 roční 180,- Kč 
 pololetní 90,- Kč 
 čtvrtletní 45,- Kč 
 
Druhé vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.   
 
 roční 3 500,- Kč 
 pololetní 1 750,- Kč 
 čtvrtletní 875,- Kč 
 
První vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle 
zvláštního právního předpisu1, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního 
města Prahy, nebo pro první vozidlo fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti ve 
vymezené oblasti hlavního města Prahy (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ). 
 
 roční 3 500,- Kč 
 pololetní 1 750,- Kč 
 čtvrtletní 875,- Kč 
 měsíční 450,- Kč 
 týdenní 125,- Kč 
 
Vrácení nevyužitého parkovacího oprávnění vydaného na výdejně parkovacích oprávnění: 
 
Vrací se část původní ceny parkovacího oprávnění za celé běžné nezapočaté měsíce zbývající 
do konce platnosti parkovacího oprávnění. 
 
Manipulační poplatek za mimořádnou změnu parkovacího oprávnění nebo vrácení 
nevyužitého parkovacího oprávnění provedeném na výdejně parkovacích oprávnění  
 100,-Kč 
 
 

                                                 
1 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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