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Metodika pro výdej parkovacího oprávnění 
(vydání Pardubického elektronického parkovacího identifikátoru 
PepIQ (dále jen EI) a parkovací karty do zón placeného stání na 

místních komunikacích v Pardubicích) 
 
     Jak si mohu parkovací oprávnění vyřídit:  
 
Elektronicky – přes webovou aplikaci https://pardubice.chytrejsiparking.cz/, přes 
kterou je možné vyřídit a spravovat veškerá oprávnění elektronicky. Po registraci a 
zaplacení poplatku dle platného Ceníku placeného stání Vám bude zaslán EI poštou 
na Vámi uvedenou adresu (běžná doba vyřízení je 10 dní, maximální lhůta stanovená 
zákonem je 30 dní).  
Fyzicky - na kontaktním pracovišti v ulici Pernerova 443, Pardubice.  
 
 

Parkování pro REZIDENTY 
 

Kdo je rezident 
 
• Fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti  
• V případě cizinců ze zemí EU s přechodným nebo dlouhodobým pobytem, v případě 

cizinců ze zemí mimo EU s povoleným trvalým nebo dlouhodobým pobytem, s vízy k 
pobytu nad 90 dní nebo s přiznaným azylem 
nebo 

• Fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti   
 

Vozidlo 
 
• Žadatel musí mít právní vztah k vozidlu, pro které je EI vystavován, vyplývající z ustanovení 

§ 23, odst.1)  písm. c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, to znamená: 
a) žadatel je vlastníkem vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, 
b) žadatel užívá vozidlo na základě leasingové smlouvy, 
c) žadatel si pořídil vozidlo na úvěr, který splácí, 
d) žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na dobu platnosti vydaného EI) zapůjčeno z 

půjčovny automobilů, 
e) žadatel je zaměstnancem právnické osoby a má vozidlo svěřeno do soukromého 

užívaní zaměstnavatelem na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání 
služebního vozidla k soukromým účelům (příjmem zaměstnance ze závislé činnosti je 
bezplatné používáni firemního vozidla pro soukromé účely), 

f) žadatel je člen orgánu právnické osoby (např. jednatel společnosti, člen dozorčí rady, 
člen představenstva, společník apod.) a užívá vozidlo na základě rozhodnutí o 
bezplatném poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely a dohody o 
bezplatném poskytnuti vozidla k používání pro služební a soukromé účely, uvádějící 
povinnosti plynoucí z § 6 odst. 6 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném 
znění, 

g) žadatel je cizincem s pracovní smlouvou se zahraniční pobočkou nadnárodní 
společnosti, vyslaným do české pobočky nadnárodní společnosti na základě dohody 
mezi pobočkami a má vozidlo poskytnuté k používání pro firemní a soukromé účely na 
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základě dohody (uvádějící povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. 6 zákona 
586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění) s českou pobočkou, nebo 
poskytnuté k používání pro firemní a soukromé účely přímo zahraniční pobočkou. 
 

• Žadatel, který má adresu trvalého pobytu totožnou s adresou ohlašovny trvalého pobytu 
v sídle Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, nemá nárok 
na vydání EI. 

 
 
Co potřebuji k vyřízení EI na pobočce: 
  
1. Doklad o místě trvalého pobytu (originál): 
 

A. Občané České republiky:  
       platný občanský průkaz s uvedením trvalého pobytu v zóně placeného stání (dále jen 

ZPS) 
 
B. Cizí statní příslušníci, občané EU, žijící v České republice: 
       platný občanský průkaz (ID card) nebo cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu, nebo 

cestovní pas a průkaz o přechodném pobytu v ZPS 
 
C. Cizí státní příslušníci, občané mimo EU, žijící v České republice: 
       cestovní pas s platným vízem nebo cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu                    

v ZPS 
 
D. Příslušníci cizích diplomatických misí:  
       platný občanský průkaz (ID card) nebo cestovní pas v případě občanů EU, u zemí 

mimo EU cestovní pas, dále identifikační průkaz vystavený Ministerstvem zahraničí ČR 
(pro různé kategorie diplomatických pracovníků) a potvrzení příslušné ambasády o 
bydlišti pracovníka v ZPS 

 
2. Doklad o právním vztahu k vozidlu (originál) : 
 

A. Žadatel je vlastníkem vozidla: 
 

• V případě vozidel registrovaných v České republice: Osvědčení o registraci vozidla 
část II. (tzv. velký technický průkaz -TP), kde je žadatel uveden jako vlastník nebo 
provozovatel vozidla; v případě, že lze potřebné údaje ověřit z Osvědčenío registraci 
vozidla část I. (tzv. malý technický průkaz nového typu - OP, který se začal vydávat 
po vstupu České republiky do EU a obsahuje údaj o trvalém pobytu a údaj, zda je 
vlastník shodný s provozovatelem vozidla), postačuje tento doklad. EI lze vydat i 
občanovi, který má již změněný trvalý pobyt (dle občanského průkazu , ale dosud 
nemá tuto změnu uvedenu v technickém průkazu. Pro tento případ je nutno pečlivě 
zkontrolovat rodné číslo dle TP a OP.  

 
• V případě, kdy je vozidlo registrováno v zahraničí: TP + překlad TP do češtiny (není 

nutný pro překlad ze slovenštiny), případně výpis základních údajů z TP, podepsaný 
vlastníkem vozidla, stvrzujícím platnost uvedených údajů. 

 
B. Žadatel užívá vozidlo na základě leasingové smlouvy: 
 

• vyplněné čestné prohlášení (příloha č. 1 této metodiky) uveřejněné v dokumentech 
ke stažení (pouze v případě, že není zapsán v TP jako provozovatel) 

 
C. Žadatel si pořídil vozidlo na úvěr, který splácí: 
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• TP a originál úvěrové smlouvy (pouze v případě, že není zapsán v TP jako 

provozovatel) 
 
D. Žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na dobu platnosti vystaveného EI) 

pronajato z půjčovny automobilů: 
 
• vyplněné čestné prohlášení (příloha č. 1 této metodiky) uveřejněné v dokumentech 

ke stažení 
 
E. Vozidlo je svěřeno k soukromému užívání zaměstnanci zaměstnavatelem: 
 

• vyplněný formulář „Potvrzení o použití služebního vozidla pro soukromé účely” 
(příloha č. 2 této metodiky), který je uveřejněn v dokumentech ke stažení 

 
F. Vozidlo je svěřeno do soukromého užívání členovi orgánu právnické osoby 

(např. jednateli společnosti, členovi dozorčí rady, členovi představenstva, společníkovi 
apod.), který neuzavřel se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, ale je do orgánu 
právnické osoby zvolen či jmenován a tato skutečnost je uvedena ve výpisu z veřejného 
(např.obchodního) rejstříku:  

 
• vyplněný formulář "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. 6 zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů", s modifikovanými 
formulacemi (místo "zaměstnanec" se definuje postavení ve společnosti, apod.), 
podepsaný mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti, případně 
osobou pověřenou k zastupování statutárního zástupce (pověření plnou mocí, nebo 
podnikovou směrnicí). V bodu 4) tohoto formuláře je mzdovou účtárnou 
zaměstnavatele potvrzeno, že v posledních 6 měsících bylo žadateli připočítáno k 
základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla, tj. po celou dobu platnosti 
předcházejícího zaplaceného období. V případě, že žadateli dosud nebyl vydán EI 
a současně datum svěření vozidla zaměstnavatelem výše uvedené osobě do 
služebního a soukromého užívání je mladší než 1 měsíc před datem podání žádosti 
o vystavení EI, v bodu 4) tohoto formuláře se uvede prohlášení, že 1% z pořizovací 
ceny vozidla bude výše uvedené osobě připočítáno k základu daně z příjmů v 
prvním měsíci po vydání EI,  

 
• originál nebo ověřenou kopii výpisu z veřejného (např. obchodního) rejstříku 

zaměstnavatele ne starší než 6 měsíců, originál TP (v případě, že vozidlo je 
pořízeno na leasing, kopii TP a originál OR/OTP)  

 
G. Vozidlo je svěřeno českou pobočkou nadnárodní společnosti cizinci s pracovní 

smlouvou se zahraniční pobočkou této společnosti, vyslanému do české 
pobočky na základě dohody mezi pobočkami:  

 
• prohlášení české pobočky podepsané statutárním zástupcem, že žadateli poskytla 

bezplatně vozidlo k užívání pro služební a soukromé účely minimálně na dobu 
platnosti EI (6 měsíců), uvádějící povinnosti plynoucí z § 6 odst. 6 zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, kde bude potvrzeno, 
že v posledních 6 měsících bylo žadateli připočítáno k základu daně z příjmu 1% z 
pořizovací ceny vozidla, tj. po celou dobu platnosti předcházející zaplaceného 
období (v případě, že cizinec neodvádí daně na území České republiky, doloží 
odvádění částek odpovídajících dani dávkovými srážkami přímo česká pobočka). V 
případě, že žadateli dosud nebyla EI vystavena a současně datum svěření vozidla 
do služebního a soukromého užívání není starší než 1 měsíc před datem podání 
žádosti o vydání EI, se tyto částky neuvádějí.  
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• originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku české pobočky ne starší 
než 6 měsíců,  

 
• originál TP (v případě, že vozidlo je pořízeno na leasing, kopii TP a originál OR/OTP)  

 
H. Vozidlo je svěřeno cizinci přímo zahraničním zaměstnavatelem:  

 
• žadatel předloží prohlášení zaměstnavatele s překladem do češtiny (není nutný pro 

překlad ze slovenštiny), uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele, podepsané 
statutárním zástupcem o svěření vozidla do užívání také pro soukromé účely a 
plnění daňové povinnosti se neověřuje.  

 
V případě, že k vydání EI se nemůže dostavit žadatel (osoba, která splňuje výše uvedené 
podmínky), může pověřit jinou osobu, která předloží veškeré uvedené doklady, plnou moc 
k zastoupení žadatele a občanský průkaz žadatele o EI. V případě, že žadatel o EI může 
zapůjčit osobě zmocněné k převzetí EI pouze kopii svého občanského průkazu, musí být 
podpis žadatele na plné moci úředně ověřen.  

 
Kolik stojí EI: 

Cena je stanovena dle Ceníku placeného stání na místních komunikacích, který se nachází 
na stránkách www.dpmp.cz 

 
• EI je platný dle zvolené varianty 365, 180 nebo 90 dní ode dne zaplacení ceny; 
• EI je vydán na konkrétní registrační značku vozidla; 
• Rozhodující je celková hmotnost vozidla uvedená v Osvědčení o registraci vozidla;  
• EI je vydán na základě dokladů o místě trvalého pobytu žadatele a o držení nebo 

provozování motorového vozidla; 
• EI může být použit pouze v zóně, ve které je žadatel trvale bytem nebo se nachází jeho 

nemovitost. 
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Parkování pro ABONENTY 

 
Kdo je abonent: 
 
• Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba se sídlem ve vymezené oblasti 

nebo 
• Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba s provozovnou ve vymezené oblasti. 

 
 
Co potřebuji k vyřízení EI na pobočce:  
 
• Prokázání existence sídla nebo provozovny (výpis z veřejného (např. obchodního) 

rejstříku, nebo nájemní smlouvu) 
• Prokázání právního vztahu k vozidlu (např. technický průkaz vozidla na firmu, potvrzení od 

leasingové společnosti, čestné prohlášení o použití vozidla pro firemní účely – příloha č. 3 
této metodiky) 

 
 
MOŽNOST ZAKOUPENÍ PARKOVACÍ KARTY (pouze na pobočce v Pernerově 
ulici) 
 
    Podmínky:  
Ø Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba se sídlem ve vymezené oblasti 

nebo 
Ø Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba s provozovnou ve vymezené oblasti. 

 
Místo registrační značky vozidla bude na parkovací kartě uveden název 
právnické osoby (karta je přenosná) 

 
 
Kolik stojí EI: 
 
Cena je stanovena dle ceníku placeného stání na místních komunikacích, který se nachází na 
stránkách www.dpmp.cz. 
 
• EI je platný dle zvolené varianty 365, 180 nebo 90 dní ode dne zaplacení ceny; 
• EI je vydán na konkrétní registrační značku vozidla;  
• Rozhodující je celková hmotnost vozidla uvedená v Osvědčení o registraci vozidla;  
• EI je vydán na základě dokladů o sídle podnikání nebo umístění provozovny; 
• EI může být použit pouze v zóně, ve které je umístěno sídlo nebo provozovna. 
 
 
Doklady ve zvláštních případech:  
 
Určitá skupina osob podléhá zvláštnímu režimu (např. notáři, advokáti, lékaři, občanská 
sdružení, nadace, soudní exekutoři, patentoví zástupci, znalci a tlumočníci, auditoři, daňoví 
poradci, autorizovaní architekti a inženýři), jejich žádosti jsou až na níže uvedené případy 
ojedinělé.  
 
Pokud není postup uveden níže, je nutné buď nastudovat příslušný zákon, který jejich činnost 
upravuje, v případě nejasností si vyžádat doklady a žádost postoupit k rozhodnutí Odboru 
dopravy Magistrátu města Pardubic.  
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• fyzická osoba - notář: doklad o jmenování notáře s určením sídla, vydaný Notářskou 

komorou ČR a razítko notáře či jiný doklad s uvedením sídla notáře,  
• fyzická osoba - advokát: osvědčení o zápisu advokáta do seznamu advokátů vydaný 

Českou advokátní komorou a potvrzení o sídle advokáta vydaný taktéž Českou advokátní 
komorou,  

• fyzická osoba lékař: doklad o zřízení zdravotnického zařízení vydaný Krajským úřadem 
Pardubického kraje uvádějící adresu zařízení,  

• fyzická osoba - umělec s ateliérem v oblasti: jednoznačný doklad, že se jedná o osobu 
podnikající (např. doklad o prodeji vlastních uměleckých děl),  

• dědické řízení ohledně předmětného vozidla, které není pravomocně skončeno – pro 
vydání EI žadatel předloží svůj platný občanský průkaz, velký TP s registrací vozidla na 
jméno zesnulého a úmrtní list zesnulého,  

• vozidlo fyzické osoby na leasingovou smlouvu, které je zapůjčeno třetí fyzické osobě – EI 
se vydá jen za předpokladu, že třetí osoba (žadatel) je uvedena přímo v textu leasingové 
smlouvy,  

• v případě soudního rozhodnutí a jeho doložením, je vydán EI osobě nebo subjektu 
uvedenému v tomto rozhodnutí jako uživatel (vlastník) vozidla, bez ohledu na to, zda je či 
není uveden jako vlastník vozidla v TP  

 
 
Výměna EI nebo vystavení náhradní EI na pobočce:  

 
Řádné důvody pro výměnu EI:  
 
a)  výměna vozidla, RZ/SPZ - žadatel předkládá nový TP a občanský průkaz  
b) odcizení vozidla i s EI - žadatel předkládá protokol o krádeži vystavený Policií České 

republiky, TP nového vozu a občanský průkaz,  
c) změna místa trvalého pobytu související s přestěhováním držitele do jiné zóny 

placeného stání - žadatel předkládá občanský průkaz a EI   
d) nové vozidlo - jestliže nově zakoupenému vozidlu dosud nebyla přidělena RZ, a to na 

dobu do přidělení RZ (vystavení TP) - žadatel předkládá doklad o nákupu vozidla od 
autorizovaného prodejce (např. od autobazaru, ne od soukromé osoby), občanský 
průkaz a EI původního vozidla a převozní značku vozidla  

 
 
Umístění EI ve vozidle:  
 
EI musí být po celou dobu stání umístěn v interiéru vozidla.  

 
 
Společná, závěrečná ustanovení: 
 
1. EI je majetkem statutárního města Pardubice. 
2. V případě zničení, poškození či ztráty EI podléhá vydání nového EI smluvní pokutě ve výši 

500,- Kč. 
3. Držitel EI je povinen nejpozději do 30 dnů po uplynutí období, na které bylo EI vydáno a 

řádně zaplaceno, nepoškozený EI vrátit zpět provozovateli parkovacího systému, tj. 
Dopravnímu podniku města Pardubic a.s., a to buď osobním předáním v Zákaznickém 
centru v Pernerově ulici 443 v Pardubicích nebo doručením poštou doporučeně na adresu 
Zákaznické centrum DPMP, Pernerova 443, Pardubice 530 02 (to neplatí, pokud v tomto 
termínu žadatel uhradí cenu na navazující období).  Nesplnění této povinnosti podléhá 
smluvní pokutě ve výši 500,- Kč.  

4. Tato metodika podléhá Nařízení statutárního města Pardubice, kterým se vymezují oblasti, 
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání vozidla za cenu 
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sjednanou. 
5. Tato metodika tvoří přílohu aktuálního Ceníku placeného stání.  

 
 
 

Přílohy: 
1. Čestné prohlášení - leasing, dlouhodobý pronájem 
2. Potvrzení o použití služebního vozidla pro soukromé účely 
3. Čestné prohlášení pro abonenty – o použití vozidla pro firemní účely 

 
 


