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1 Úvod 
Parkovací oprávnění jsou vystavovány na základě ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušným nařízením statutárního města 

Brno, kterým se vymezují oblasti placeného stání města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo 

jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.  

V případě, že se k vystavení parkovacího oprávnění nemůže dostavit žadatel (osoba, která splňuje dané 

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

(plná moc nemusí být úředně ověřená). 

V případě, že žadatel o parkovací oprávnění předkládá doklad v cizím jazyce (např. technický průkaz 

vozidla registrovaného v zahraničí) musí doložit překlad do češtiny (toto není nutné pro slovenštinu).  
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2 Základní pojmy 

Oblast placeného stání (OPS) – vymezená oblast pro účely organizování statické dopravy za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpisy. 

Rezident – fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené 
oblasti. Osoba, která parkuje v OPS v režimu §23, odstavec 1., písm. c) zákona 13/1997 Sb. 

Abonent – právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního 
právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Osoba, která parkuje v OPS 
v režimu §23, odstavec 1., písm. c) zákona 13/1997 Sb. 

Návštěvník – osoba, které nemá pro danou oblast rezidentní nebo abonentní oprávnění. Osoba, která 

parkuje v OPS v režimu §23, odstavec 1., písm. a) zákona 13/1997 Sb. 

Rezidentní/Abonentní oblast – oblast, pro kterou bylo vydáno rezidentní (trvalý pobyt, lokace 
nemovitosti) nebo abonentní parkovací oprávnění (sídlo nebo provozovna). 

Parkovací oblast – Rezidentní/Abonentní oblast a všechny oblasti, které svojí hranou nebo rohem 
sousedí s Rezidentní/Abonentní oblastí*. 

Parkovací oprávnění – oprávnění k parkování vozidla v OPS v souladu s jeho pravidly. Má formu 
záznamu registrační značky v databázi. 

Parkovací režim – existují tři parkovací režimy, a to rezidentní (modrá), abonentní (zelená) a 
návštěvnický (oranžová). Každý režim je vyznačen jinou barvou a jejich časová a místní platnost je 
vyznačena na svislém dopravním značení na každém Úseku. 

Parkovací relace – jednotlivé, časově omezené placené parkování vozidla. 

Úsek – část ulice od křižovatky po křižovatku. Slouží pro lokalizaci parkovacího oprávnění. 

 

*) Oblast 1-01 funguje jako Rezidentní/Abonentní oblast, ale nefunguje jako Parkovací oblast pro 
všechny sousedící oblasti. 
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3 Parkovací oprávnění pro rezidenty 
Parkovací oprávnění pro rezidenty se dělí na dvě základní, a to rezidentní parkovací oprávnění (rPOP) 

a parkovací hodiny rezidenta (rPH). 

3.1 Rezidentního parkovacího oprávnění (rPOP) 

3.1.1 Podmínky pro vydání 

3.1.1.1 Prokázání trvalého pobytu (přechodného pobytu) nebo vlastnictví nemovitosti v Rezidentní 

oblasti 

a) občané České republiky 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas 
 

b) cizí státní příslušníci 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas 
Pozn.: Pokud cizinec není evidován v registrech, musí doložit průkaz o povolení k pobytu nebo 
průkaz o přechodném pobytu občana EU nebo hraniční průvodku. 

 
c) příslušníci cizích diplomatických misí 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas nebo identifikační průkaz vystavený 
Ministerstvem zahraničí ČR 

Pozn.: Pokud cizinec není evidován v registrech, musí doložit příslušné potvrzení zastupitelského 
úřadu o bydlišti pracovníka v OPS. 

 
d) vlastnictví nemovitosti 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas 

• list vlastnictví s údaji z katastru nemovitostí (není nutno dokládat žadatelem) 
 

3.1.1.2 Prokázání právního vztahu k vozidlu 

a) vlastník vozidla 

• technický průkaz silničního motorového vozidla nebo osvědčení o registraci 

 

b) leasingová/úvěrová smlouva 

• osvědčení o registraci vozidla (není nutno dokládat žadatelem) 

• leasingová/úvěrová smlouva  

• výpis z registru leasingové/úvěrové společnosti pro ověření činnosti (není nutno 

dokládat žadatelem) 

 

c) dlouhodobý pronájem 

• osvědčení o registraci vozidla (není nutno dokládat žadatelem) 

• nájemní smlouva 

• výpis z příslušného rejstříku pro ověření činnosti podnikatele – oprávnění k půjčování 

věcí movitých (není nutno dokládat žadatelem) 

 

d) svěření vozidla zaměstnavatelem k soukromým účelům 

• osvědčení o registraci vozidla (není nutno dokládat žadatelem) 

• čestné prohlášení opatřené souhlasem provozovatele vozidla 

• výpis z rejstříku o existenci společnosti (není nutno dokládat žadatelem) 

 

e) svěření vozidla jako členovi orgánu právnické osoby (není uzavřena pracovní smlouva) 
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• osvědčení o registraci vozidla (není nutno dokládat žadatelem) 

• vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmu, v platném znění“ podepsaný statutárním zástupcem společnosti a 

mzdovým oddělením 

• výpis z rejstříku o existenci společnosti (není nutno dokládat žadatelem) 

 

f) svěření vozidla českou pobočkou nadnárodní společnosti cizinci 

• osvědčení o registraci vozidla (není nutno dokládat žadatelem) 

• vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmu, v platném znění“ podepsaný statutárním zástupcem společnosti a 

mzdovým oddělením 

• výpis z rejstříku o existenci společnosti (není nutno dokládat žadatelem) 

 

g) svěření vozidla zahraničním zaměstnavatelem cizinci 

• osvědčení o registraci vozidla 

• prohlášení zaměstnavatele o svěření vozidla do užívání pro soukromé účely, uvádějící 

platnou identifikaci zaměstnavatele, podepsaný statutárním zástupcem 

 

h) užívání vozidla cizincem jako fyzickou osobou podnikající 

• čestné prohlášení uvádějící platnou identifikaci osoby, že užívá vozidlo také pro 

soukromé účely  

3.1.1.3 Zaplacení ceny sjednané za stání silničního motorového vozidla dle ceníku 

3.1.2 Podmínky platnosti 

• Platí v Parkovací oblasti. 

• Platí v rezidentním režimu.  

• Délka platnosti je závislá na konkrétním oprávnění (roční, půlroční nebo čtvrtletní platnost). 
 

3.2 Parkovací hodiny pro rezidenta (rPH) 

3.2.1 Podmínky pro vydání 

3.2.1.1 Prokázání trvalého pobytu (přechodného pobytu) nebo vlastnictví nemovitosti v Rezidentní 

oblasti 

a) občané České republiky 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas 
 

b) cizí státní příslušníci 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas 
Pozn.: Pokud cizinec není evidován v registrech, musí doložit průkaz o povolení k pobytu nebo 
průkaz o přechodném pobytu občana EU nebo hraniční průvodku. 

 
c) příslušníci cizích diplomatických misí 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas nebo identifikační průkaz vystavený 
Ministerstvem zahraničí ČR 

Pozn.: Pokud cizinec není evidován v registrech, musí doložit příslušné potvrzení zastupitelského 
úřadu o bydlišti pracovníka v OPS. 

 
d) vlastnictví nemovitosti 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas 
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• list vlastnictví s údaji z katastru nemovitostí (není nutno dokládat žadatelem) 
 

3.2.1.2 Prokázání stáří více než 18 let 

• platný občanský průkaz nebo pas 

3.2.1.3 Zaplacení ceny sjednané za stání silničního motorového vozidla dle ceníku 

3.2.2 Podmínky platnosti 

• Platí v Parkovací oblasti. 

• Platí v rezidentním režimu a návštěvnickém režimu.  

• Parkovací relace má začátek platnosti při registraci RZ do informačního systému (IS) a konec 
platnosti při odhlášení RZ z informačního systému. Účtování je prováděno po minutách. 

• Maximální počet současně platných parkovacích relací je 3. 

• Celkový počet volných parkovacích hodin pro rezidenta je omezen na 30 hodin za rok. 
Nevyčerpané hodiny se převádějí do následujícího období. V následujícím období lze dokoupit 
za poměrnou částku dle ceníku volné hodiny pouze do výše 30 hodin. 
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4 Parkovací oprávnění pro abonenty 
Parkovací oprávnění pro abonenty se dělí na tři základní, a to abonentní parkovací oprávnění (aPOP) 

a abonentní parkovací oprávnění – přenosné (aPOP – přenosné) a abonentní parkovací oprávnění – 

hotelové (aPOP – hotelové). 

4.1 Abonentního parkovacího oprávnění (aPOP) 

4.1.1 Podmínky pro vydání 

4.1.1.1 Prokázání adresy sídla nebo provozovny v Abonentní oblasti 

a) právnická nebo fyzická osoba podnikající 

• výpis z rejstříku nebo živnostenský list 
 

b) právnická nebo fyzická osoba podnikající s odlišnou adresou od adresy jejího sídla, která není 
uvedena v registru 

• jakýkoliv doklad o adrese nebo adresách provozoven (nájemní smlouva, výpis 
z katastru nemovitostí, výpis provozoven atd.) (není nutno dokládat žadatelem) 

 
c) zaměstnanec má vozidlo svěřené jen pro služební účely (pohotovost, servis nebo jiný pracovní 

výkon v místě trvalého pobytu) 

• čestné prohlášení, že svěřené vozidlo je používáno jen pro služební účely a místo 
trvalého pobytu zaměstnance je zároveň i místo výkonu pracovní činnosti 

Pozn.:  Žadatelem o oprávnění je zaměstnavatel. Za každou žádost o aPOP pro zaměstnance je 
nutno zaplatit cenu dle ceníku. 
 

d) doklady ve zvláštních případech  

• notář – předkládá doklad o jmenování notáře s určením sídla, vydaný notářskou 
komorou či jiný doklad s adresou notáře; 

• advokát – prověření v rejstříku advokátů a koncipientů vedeného ČAK; 

• lékař – předkládá doklad o zřízení zdravotnického zařízení uvádějící adresu zařízení; 

• poslanec, senátor, zastupitel – po ověření zvolení (Český statistický úřad) předkládá 
doklad o existenci kanceláře (např. nájemní smlouvu); 

• umělec s ateliérem – předkládá jednoznačný doklad, že se jedná o osobu podnikající 
(např. doklad o prodeji vlastních uměleckých děl) a doklad o sídle ateliéru (např. 
nájemní smlouva); 

• ostatní případ lze řešit individuálně na základě doložení dokladu o právní subjektivitě 
a dokladu o sídle nebo provozovny. 

 

4.1.1.2 Prokázání právního vztahu k vozidlu 

a) vlastník vozidla 

• technický průkaz silničního motorového vozidla nebo osvědčení o registraci (není 

nutno dokládat žadatelem) 

Pozn.: Pokud je v registru u vozidla uvedeno pouze rodné číslo, a nikoliv IČ fyzické osoby 
podnikající, musí tato osoba doložit (např. čestné prohlášení), že je vozidlo provozováno za 
účelem podnikaní. 
 

b) leasingová/úvěrová smlouva 

• osvědčení o registraci vozidla (není nutno dokládat žadatelem) 

• leasingová/úvěrová smlouvu  

• výpis z registru leasingové/úvěrové společnosti pro ověření činnosti (není nutno 

dokládat žadatelem) 
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c) dlouhodobý pronájem 

• osvědčení o registraci vozidla (není nutno dokládat žadatelem) 

• nájemní smlouva 

• výpis z rejstříku autopůjčovny pro ověření činnosti – oprávnění k půjčování věcí 

movitých (není nutno dokládat žadatelem) 

4.1.1.3 Zaplacení ceny sjednané za stání silničního motorového vozidla dle ceníku 

4.1.2 Podmínky platnosti 

• Platí v Parkovací oblasti.  

• Platí v abonentním režimu.  

• Délka platnosti je závislá na konkrétním oprávnění (roční, půlroční nebo čtvrtletní platnost). 
 

4.2 Abonentní parkovací oprávnění – přenosné (aPOP – přenosné) 

4.2.1 Podmínky pro vydání 

4.2.1.1 Prokázání sídla nebo provozovny 

a) právnická nebo fyzická osoba podnikající 

• výpis z rejstříku nebo živnostenský list (není nutno dokládat žadatelem) 
 

b) právnická nebo fyzická osoba podnikající s odlišnou adresou od adresy jejího sídla, která není 
uvedena v registru 

• jakýkoliv doklad o adrese provozovny (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, 
výpis provozoven atd.) (není nutno dokládat žadatelem) 

4.2.1.2 Zaplacení ceny sjednané za stání silničního motorového vozidla dle ceníku 

4.2.2 Podmínky platnosti 

• Platí v Parkovací oblasti. 

• Platí v abonentním režimu a návštěvnickém režimu. 

• Délka platnosti oprávnění je jeden rok. 
 

4.3 Abonentní parkovací oprávnění – hotelové (aPOP – hotelové) 

4.3.1 Podmínky pro vydání 

4.3.1.1 Prokázání činnosti související s hotelnictvím 

• výpis z rejstříku s činností „ubytovací služby“ apod. 
 

4.3.1.2 Prokázání lokace hotelu v oblasti 

• výpis z rejstříku se sídlem nebo vlastnictví nemovitosti nebo nájemní smlouvu apod. 
 

4.3.1.3 Zaplacení ceny sjednané za stání silničního motorového vozidla dle ceníku. 

4.3.2 Podmínky platnosti 

• Platí v Parkovací oblasti. 

• Platí ve všech Parkovacích režimech.  

• Délka platnosti oprávnění je jeden rok. 
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5 Parkovací oprávnění pro návštěvníky 
• Získáním parkovacího oprávnění pro návštěvníky je registrace do informačního systému, kdy 

je zahájena parkovací relace a zaplacena cena za stání motorového vozidla na určitou dobu.  

• Parkovací relaci lze ukončit před vypršením doby, na kterou byla zaplacena. Zbylá finanční 

částka bude vrácena na virtuální účet uživatele. Účtování je prováděno po 15ti minutách. 

• Parkovací relaci lze prodloužit v průběhu již probíhající parkovací relace.  

• Pokud není relace ukončena uživatelem nebo prodloužena uživatelem zaniká po vypršení doby 

parkovací relace, za kterou byla zaplacena cena.  

• Registrace do systému probíhá buď pomocí parkovacího automatu, nebo mobilní aplikace. 

• Cena za parkovací relaci odpovídá platnému ceníku.  

• Parkovací oprávnění je navázáno na registrační značku vozidla.  
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6 Speciální parkovací oprávnění 

6.1 Zásobování – Speditér (zPOP – speditér) 

6.1.1 Podmínky pro vydání 

6.1.1.1 Prokázání odpovídající činnosti 

• výpis z rejstříku s činností „zasilatelství, expediční služby“ apod. 
 

6.1.1.2 Prokázání právního vztahu k vozidlu 

a) vlastník vozidla 

• technický průkaz silničního motorového vozidla nebo osvědčení o registraci 

Pozn.: Pokud je v registru u vozidla uvedeno pouze rodné číslo, a nikoliv IČ fyzické osoby 
podnikající, musí tato osoba doložit (např. čestné prohlášení), že je vozidlo provozováno za 
účelem podnikaní. 
 

b) leasingová/úvěrová smlouva 

• osvědčení o registraci vozidla 

• leasingová/úvěrová smlouvu  

• výpis z registru leasingové/úvěrové společnosti pro ověření činnosti 

 

c) dlouhodobý pronájem 

• osvědčení o registraci vozidla 

• nájemní smlouva 

• výpis z rejstříku autopůjčovny pro ověření činnosti – oprávnění k půjčování věcí 

movitých 

 

6.1.1.3 Zaplacení ceny sjednané za stání silničního motorového vozidla dle ceníku 

 

6.1.1.4 Zahájení parkovací relace pomocí mobilní aplikace 

6.1.2 Podmínky platnosti 

• Platí ve všech Oblastech placeného stání. 

• Platí ve všech Parkovacích režimech. 

• Maximální délka parkovací relace je 30 minut na Úsek. Možnost parkování na stejném Úseku 
vzniká po uplynutí jedné hodiny. 

• Toto parkovací stání opravňuje stát na speciálně vyznačených místech pro zásobování. 

• Parkovací relace musí být zahájena i na speciálně vyznačených místech pro zásobování. 

• Délka platnosti oprávnění je jeden rok. 
 

6.2 Zásobování –  Obchodník (zPOP – obchodník) 

6.2.1 Podmínky pro vydání 

6.2.1.1 Prokázání sídla nebo provozovny v oblasti 

a) právnická nebo fyzická osoba podnikající 

• výpis z rejstříku nebo živnostenský list 
 

b) právnická nebo fyzická osoba podnikající s odlišnou adresou od adresy jejího sídla, která není 
uvedena v registru 

• jakýkoliv doklad o adrese nebo adresách provozoven (nájemní smlouva, výpis 
z katastru nemovitostí, výpis provozoven atd.) 
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6.2.1.2 Zaplacení ceny sjednané za stání silničního motorového vozidla dle ceníku 

 

6.2.1.3 Zahájení parkovací relace pomocí webové nebo mobilní aplikace 

6.2.2 Podmínky platnosti 

• Platí v Parkovací oblasti.  

• Platí ve všech Parkovacích režimech. 

• Maximální délka parkovací relace je 30 minut. Možnost použití pro stejnou registrační značku 
vzniká po uplynutí jedné hodiny. 

• Toto parkovací stání opravňuje stát na speciálně vyznačených místech pro zásobování. 

• Délka platnosti oprávnění je jeden rok. 
 

6.3 Pečovatelské a sociální služby (socPOP) 

6.3.1 Podmínky pro vydání 

6.3.1.1 Prokázání odpovídající činnosti 

• Zřizovací listina, ve které je uvedena jako hlavní činnost veřejně prospěšná činnost, popř. 
stanovy či jiný dokument, z něhož vyplývá veřejně prospěšný, neziskový charakter organizace 
 

6.3.1.2 Prokázání sídla nebo provozovny v Brně 

• Doklad o sídle, provozovně či jiný doklad o vztahu k Brnu (nájemní smlouva apod.) 
 

6.3.1.3 Prokázání právního vztahu k vozidlu 

a) vlastník vozidla 

• technický průkaz silničního motorového vozidla nebo osvědčení o registraci 

Pozn.: Pokud je v registru u vozidla uvedeno pouze rodné číslo, a nikoliv IČ fyzické osoby 
podnikající, musí tato osoba doložit (např. čestné prohlášení), že je vozidlo provozováno za 
účelem podnikání. 
 

b) leasingová/úvěrová smlouva 

• osvědčení o registraci vozidla 

• leasingová/úvěrová smlouva  

• výpis z registru leasingové/úvěrové společnosti pro ověření činnosti 

 

c) dlouhodobý pronájem 

• osvědčení o registraci vozidla 

• nájemní smlouva 

• výpis z rejstříku autopůjčovny pro ověření činnosti – oprávnění k půjčování věcí 

movitých 

 

6.3.1.4 Prokázání přímého užívání vozidla pro veřejně prospěšné účely 

• Čestné prohlášení  

6.3.2 Podmínky platnosti 

• Platí ve všech oblastech placeného stání. 

• Platí ve všech Parkovacích režimech. 

• Délka platnosti oprávnění je jeden rok. 
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6.4 Pečovatelské parkovací oprávnění 75+, ZTP3 (pecPOP) 

6.4.1 Podmínky pro vydání 

6.4.1.1 Prokázání věku staršího 75 let nebo pobírání příspěvku na péči alespoň III. stupně 

• Občanský průkaz nebo cestovní pas nebo doklad o pobírání příspěvku na péči alespoň III. 
stupně 
 

6.4.1.2 Prokázání trvalého pobytu (přechodného pobytu) 

a) občané České republiky 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas 
 

b) cizí státní příslušníci 

• platný občanský průkaz nebo cestovní pas 
Pozn.: Pokud cizinec není evidován v registrech, musí doložit průkaz o povolení k pobytu nebo 
průkaz o přechodném pobytu občana EU nebo hraniční průvodku. 

 

6.4.1.3 Zaplacení ceny sjednané za stání silničního motorového vozidla dle ceníku 

 

6.4.1.4 Zahájení parkovací relace pomocí webové mobilní aplikace 

6.4.2 Podmínky platnosti 

• Platí v Parkovací oblasti.  

• Platí ve všech Parkovacích režimech. 

• Limit pro využívání parkovacího oprávnění je 100 hodin s platností 365 dní. Zbylé parkovací 
hodiny se nepřevádí do dalšího období. 
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7 Změna parametrů parkovacího oprávnění 

7.1 Změna trvalého pobytu (přechodného pobytu), provozovny, sídla 
V případě změny místa trvalého pobytu, provozovny nebo sídla je nutné změnu ohlásit a prokázat nové 

místo trvalého pobytu, provozovny nebo sídla dle postupu uvedeného výše. Platné parkovací 

oprávnění bude převedeno na novou Rezidentní/Abonentní oblast. 

7.2 Trvalá změna registrační značky 
V případě trvalé změny registrační značky (např. zakoupení nového vozidla) je nutné změnu ohlásit a 

prokázat právní vztah k novému vozidlu s novou registrační značkou dle postupu uvedeného výše. 

Změnu RZ je možné provést elektronicky nebo na pobočce. 

7.3 Krátkodobá změna registrační značky 
Krátkodobá změna značky je prováděna například z důvodu vozidla v servise. Po dobu změny RZ smí 

v Parkovací oblasti parkovat pouze vozidlo s aktuálně zvolenou RZ. Změnu RZ je možné provést pomocí 

aplikace, elektronicky nebo na pobočce. 

7.3.1 Změna RZ bez udání důvodu 
Krátkodobou změnu RZ bez udání důvodu lze provést maximálně 4x během 365 dní na maximální dobu 

v celkovém součtu 14x24hodin bez nutnosti doložit právní vztah k vozidlu. 

7.3.2 Změna RZ s udáním důvodu 
V případě vyššího počtu změn než 4 a/nebo vyššího počtu, než 14x24 hodin je nutno do 5ti pracovních 

dní doložit důvod pro změnu (náhradní vozidlo, výpůjčka). Důvod změny RZ bude posouzen 

pracovníkem úřadu, který rozhodne o platnosti nebo neplatnosti změny. Změna musí být v souladu 

s touto metodikou a dalšími zákony a předpisy. 

 


