VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ
P A R K O V A C Í CH K A R E T
VE MĚSTĚ VALTICE

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet podrobně určují postup při vydávání
parkovacích karet včetně dokladů, které musí žadatel doložit pro jeho získání.
Schválené Radou města Valtice usnesením č. 51 dne 7. 2. 2022.
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1 ÚVOD

Dokument „Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet“ upřesňuje způsob a
podmínky vydávání parkovacích karet pro parkovaní na pozemních komunikacích nebo jejich
úsecích stanovených nařízením obce vydaného v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Parkovací karty jsou vydávány v souladu s Nařízením města Valtice č. 1/2022, kterým se
vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání
silničního motorového vozidla jen za cenu sjednanou dle Ceníku za stání silničních motorových
vozidel na vymezených komunikacích města Valtice, a na základě těchto všeobecných
podmínek.
Počátek platnosti parkovací karty se stanovuje dnem jejího vydání, konec platnosti parkovací
karty je určen sjednanou dohodou.
Správu vyřizování parkovacích karet zprostředkovává pro město Valtice – Městská policie
Valtice.
Kontaktní (registrační) místo je umístěno v budově MÚ Valtice, kancelář Městské policie
Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice.

Použité zkratky:
ORV

osvědčení o registraci silničního vozidla část I. (dříve OTP)

PK

parkovací karta

RZ

registrační značka

TP

technický průkaz – osvědčení o registraci silničního vozidla část II.

Způsob podání žádosti o vydání parkovací karty

Předepsané tištěné formuláře, které jsou přílohami těchto všeobecných podmínek, budou k
vyzvednutí na kontaktních (registračních) místech nebo ke stažení na www.valtice.eu. Čitelně
vyplněný formulář hůlkovým písmem a podepsaný, se podává na Městskou policii Valtice.
V případě, že se k vystavení parkovací karty 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).
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V případě, že žadatel o parkovací kartu předkládá doklad v cizím jazyce (např. technický průkaz
vozidla registrovaného v zahraničí) musí doložit jeho úředně ověřený překlad do českého
jazyka (toto není nutné pro slovenský jazyk).
K žádosti je nutno přiložit prosté kopie dokladů uvedených v těchto všeobecných podmínkách.

2 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A POUŽITÍ PARKOVACÍCH KARET

a) PK je platná pouze ve vymezené oblasti města nebo její určený úsek (dále jen „vymezená
komunikace“), pro kterou byla vydána a je dokladem o zaplacení ceny za užívání
komunikací pro státní 1 (jednoho) silničního motorového vozidla ve smyslu § 23 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a Nařízení města Valtice č. 1/2022, kterým
se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky
užít k stání silničního motorového vozidla jen za cenu sjednanou.
b) PK je platná pouze v případě, je-li umístěna lícovou stranou za předním sklem vozidla
tak, aby byla v plném rozsahu viditelná při pohledu do vozidla zvenčí.

3 PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ PARKOVACÍCH KARET

3.1 Rezidentní parkovací karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem
ve vymezené oblasti a vlastníkům nemovitostí
K získání parkovací karty je nutno splnit následující podmínky (v souladu s platnými právními
předpisy):

1) Žadatel – fyzická osoba musí mít:
místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města.
2) Žadatel – vlastník nemovitosti:
nemovitost se nachází v příslušné vymezené oblasti města.
3) Žadatel musí mít právní vztah k vozidlu, pro které je karta vystavována, 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,
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c) žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na dobu platnosti vystavené parkovací karty)
zapůjčeno (nutno doložit smlouvou či čestným prohlášením o zapůjčení vozidla),
d) žadatel je zaměstnancem a má vozidlo svěřeno do soukromého užívání
zaměstnavatelem, na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního
vozidla k soukromým účelům (příjmem zaměstnance ze závislé činnosti je používání
firemního vozidla pro soukromé účely),
e) žadatel je společník nebo člen orgánu právnické osoby (např. jednatel společnosti, člen
dozorčí rady, člen představenstva apod.) a užívá vozidlo na základě rozhodnutí o
bezplatném poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely a dohody o
poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely, uvádějící povinnosti
plynoucí z § 6 odst. (6) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění.

4) Cena příslušné parkovací karty musí být uhrazena v plné výši dle platného Ceníku za stání
silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Valtice.

5) K výdeji parkovací karty se předkládá:
a) doklad o místě trvalého pobytu (originál):
Občané České republiky: platný občanský průkaz (OP) s uvedením trvalého pobytu v příslušné
vymezené oblasti.
Cizí státní příslušníci, občané EU žijící v České republice: platný občanský průkaz (ID card)
nebo cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu, nebo platný občanský průkaz (ID card) nebo
cestovní pas a průkaz o přechodném pobytu nebo hraniční průvodku.
b) výpis z katastru nemovitostí (originál ne starší 6 měsíců):
Nový vlastník nemovitosti, který není dosud zapsán v katastru nemovitostí (nemá LV) předloží
„Návrh na vklad“, který obsahuje přidělené jednací číslo a razítko katastru.
c) doklad o právním vztahu k vozidlu (originál):
1/ Žadatel je vlastníkem vozidla:
a) v případě vozidel registrovaných v České republice:
TP, kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla; v případě, že lze potřebné údaje ověřit z ORV
údaj, zda je vlastník shodný s provozovatelem vozidla, postačuje tento doklad.
Kartu lze vydat i občanovi, který má již změněný trvalý pobyt (dle občanského průkazu nebo
dle ustřiženého občanského průkazu s Potvrzením o změně trvalého pobytu, ale dosud nemá
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tuto změnu uvedenou v technickém průkazu. Tato výjimka platí jen dočasně a jen při vydání
první parkovací karty.
b) v případě, kdy je vozidlo registrováno v zahraničí:
TP nebo ORV (nebo doklad obdobného charakteru vydávaný cizím státem) z kterého musí být
vlastník vozidla, případně jeho provozovatel a registrační značka.
2/ Žadatel užívá vozidlo na základě leasingové smlouvy:
kopii TP, originál ORV a originál leasingové smlouvy.
3/ Žadatel si pořídil vozidlo na úvěr, který splácí:
kopii TP, originál ORV a originál úvěrové smlouvy.
4/ Žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na dobu platnosti vystavené parkovací
karty) pronajato z půjčovny automobilů:
originál ORV, nájemní smlouvu a kopii výpisu z obchodního rejstříku půjčovny automobilů,
případně výpis ze živnostenského rejstříku, pokud je pronajímatel oprávněná fyzická osoba.
5/ Žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na dobu platnosti vystavené parkovací
karty) bezúplatně zapůjčeno k užívání jinou fyzickou osobou:
originál ORV, čestné prohlášení o zapůjčení vozidla uživatelem, kterým je oprávněná fyzická
osoba.
6/ Vozidlo je svěřeno k soukromému užívání zaměstnanci zaměstnavatelem:
a) 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“ – viz příloha – podepsaný
mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti, případně osobou pověřenou
k zastupování statutárního zástupce (dokládá se plnou mocí nebo podnikovou směrnicí).
V bodu 4) tohoto formuláře je mzdovou účtárnou zaměstnavatelem potvrzeno, že v posledních
6 měsících bylo zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmu 1 % z pořizovací ceny
vozidla, tj. po celou dobu platnosti předcházející PK. V případě, že žadateli dosud nebyla
vystavena PK a současně datum svěření vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci do služebního a
soukromého užívání je kratší než 1 měsíc před datem podání žádosti o vystavení parkovací
karty, v bodu 4) tohoto formuláře se uvede prohlášení, že 1 % z pořizovací ceny vozidla bude
zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmů v prvním měsíci po vystavení parkovací
karty.
b) originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší než
6 měsíců, originál TP (v případě, že vozidlo je pořízeno na leasing – kopii TP a originál ORV).
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7/ Vozidlo je svěřeno do soukromého užívání společníkovi nebo členovi orgánu
právnické osoby (např. jednateli společnosti, členovi dozorčí rady, členovi představenstva
apod.), kteří neuzavírají se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, ale jsou jmenováni a tato
skutečnost je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku:
a) 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 předcházející PK. V případě, že žadateli dosud nebyla vystavena PK a současně
datum svěření vozidla zaměstnavatelem výše uvedené osobě do služebního a soukromého
užívání je kratší než 1 měsíc před datem podání žádosti o vystavení PK, 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 vystavení PK.
b) originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší než
6 měsíců, originál TP (v případě, že vozidlo je pořízeno na leasing – kopii TP a originál ORV).
8/ 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:
a) prohlášení české pobočky podepsané statutárním zástupcem, že žadateli poskytla
bezplatně vozidlo k užívání pro služební a soukromé účely minimálně na dobu platnosti
parkovací karty, 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 parkovací karty (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 parkovací karta vystavena a současně datum
svěření vozidla do služebního a soukromého užívání není starší než 1 měsíc před datem podání
žádosti o vystavení parkovací kartu, se tyto částky neuvádějí.
b) originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku české pobočky ne starší než
6 měsíců,
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c) originál TP (v případě, že vozidlo je pořízeno na leasing – kopii TP a originál ORV).
9/ Vozidlo je svěřeno cizinci přímo zahraničním zaměstnavatelem:
žadatel předloží prohlášení zaměstnavatele s překladem do českého jazyka (není nutný ze
slovenského jazyka), uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele, podepsané statutárním
zástupcem o svěření vozidla do užívání také pro soukromé účely a plnění daňové povinnosti se
neověřuje.

6) Žadateli o rezidentní parkovací kartu lze vydat max. 2 ks rezidentních parkovacích karet.

3.2 Abonentní parkovací karty vydávané právnickým subjektům, fyzickým osobám
podnikajícím

K získání parkovací karty je nutno splnit následující podmínky (v souladu s platnými
právními předpisy):
sídlo nebo provozovna právnické nebo fyzické osoby podnikající nebo nemovitost fyzické
osoby, musí být v příslušné vymezené oblasti města Valtice.

K výdeji parkovací karty se předkládá:
1) právnické a fyzické osoby podnikající:
a) výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců nebo zřizovací listinu, výpis z
živnostenského rejstříku (u fyzické osoby podnikající) - originál nebo úředně ověřená kopie, v
případě, že se jedná o provozovnu, jejíž adresa je odlišná od adresy sídla právnické osoby, navíc
jakýkoli platný doklad o adrese provozovny, pokud není uvedena ve výpisu z obchodního
rejstříku (např. nájemní smlouvu, nebo výpis z katastru nemovitostí tehdy, je-li právnická osoba
majitelem objektu, ve kterém má provozovnu, nebo prohlášení statutárního zástupce právnické
osoby o zřízení pracoviště na adrese trvalého pobytu zaměstnance),

b) v případě, že fyzická osoba nemá provozovnu zapsanou ve výpisu ze živnostenského
oprávnění, doloží navíc adresu provozovny výpisem provozoven vydaným příslušným
živnostenským úřadem,
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c) má-li zaměstnanec vozidlo svěřeno zaměstnavatelem jen pro služební účely
(pohotovost, servis apod.): předkládá prohlášení zaměstnavatele, že svěřené vozidlo je
žadatelem o parkovací kartu používáno jen pro služební účely a žadatelovo místo trvalého
pobytu je zároveň i místem výkonu pracovní činnosti pro tohoto zaměstnavatele (např. jako
odloučené pracoviště, provozovna apod.),
2) osoby podnikající podle zvláštních předpisů
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). Uvedení doloží splnění podmínek pro vystavení
parkovací karty následujícími doklady (u neuvedených se postupuje adekvátně):
- notář: doklad o jmenování notářem s určením sídla, vydaný notářskou komorou a razítko
notáře či jiný doklad s adresou notáře,
- advokát: osvědčení o zápisu advokáta do seznamu advokátů vydaný Českou advokátní
komorou a potvrzení o sídle advokátní kanceláře vydaný taktéž Českou advokátní komorou,
- lékař: doklad o zřízení zdravotnického zařízení vydaný Krajským úřadem Jihomoravského
kraje, uvádějící adresu zařízení,
3) TP, kde je žádající subjekt uveden jako vlastník vozidla nebo provozovatel, je-li vozidlo
pořízeno na leasing. V případě, že v TP vozidla je uvedeno pouze rodné číslo, a nikoliv IČ
fyzické osoby podnikající musí tato osoba prokazatelně doložit, že vozidlo je provozováno
za účelem podnikání podle zvláštních předpisů (např. dokladem o registraci a platbách
silniční daně).
4) Na jednu provozovnu nebo sídlo firmy je možno vydat max. 3 abonentní parkovací
karty.

4 OSTATNÍ
4.1 Vydání náhradní parkovací karty (duplikátu)
Řádné důvody pro vystavení náhradní parkovací karty (dále jen PK):
a) ztráta PK – žadatel předkládá písemnou žádost s vysvětlením okolností ztráty PK, čestné
prohlášení s uvedením pravdivých údajů o této události a občanský průkaz,
b) odcizení PK – žadatel předkládá písemnou žádost s vysvětlením okolností odcizení PK,
čestné prohlášení o uvedení pravdivých údajů o této události a občanský průkaz. V případě, že
žadatel předloží při krádeži z řádně uzamčeného vozidla protokol o krádeži vystavený Policií
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České republiky, odpadá povinnost předložit písemnou žádost s vysvětlením okolností krádeže
PK a čestné prohlášení o uvedení pravdivých údajů o této události,
c) poškození PK – žadatel předkládá občanský průkaz a poškozenou PK (případně i její část).

4.2 Výměna parkovacích karet
Řádné důvody pro výměnu PK vydaných na registrační značku vozidla:
a) výměna RZ/SPZ – žadatel předkládá osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz)
uvádějící přidělení nové RZ, občanský průkaz a původní parkovací kartu,
b) odcizení vozidla i s PK – žadatel předkládá protokol o krádeži vystavený Policií České
republiky, TP nového vozu a občanský průkaz,
c) 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 (např.
fakturu), občanský průkaz a PK původního vozidla a převozní značku nového vozidla.

4.3 Informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů a o svých právech v souvislosti se zpracováním
osobních údajů, naleznete na: https://www.valtice.eu/urad/gdpr/.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet nabývají účinnosti počátkem patnáctého
dne následujícího po dni jeho vyhlášení.

…………………………………….

……………………………………..

Anna Režňáková, v. r.
místostarostka

Ing. Pavel Trojan, v. r.
starosta
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Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmů
č.586/1992 Sb. v platném znění
1) Potvrzujeme, že pan/paní: .................................................................................
jméno a příjmení
dále
"zaměstnanec"

jako

*je zaměstnancem, smluvní (zahraniční) pracovník, statutárním zástupcem, společníkem společnosti,
...................................................
..................................................................................
obchodní jméno společnosti
.................................................................................
sídlo společnosti
.....................................................
IČ společnosti
dále jako
"zaměstnavatel"
Popis závislé činnosti (ve smyslu §6 odst. (1) zákona č.586/1992): ……………….………………………..
…………………………………………………………………..…………………
Den vzniku: ………………………….
2) Zaměstnavatel tímto prohlašuje, že svěřil zaměstnanci do služebního a soukromého užívaní osobní vůz výrobní
značky ......................................................................................., SPZ/RZ ........................................................, a to
na
základě:
- pracovní smlouvy ze dne ....................
- dodatku k pracovní smlouvě ze dne .................
- smlouvy o užívání vozidla pro soukromé a služební účely ze dne........................
3) Zaměstnavatel dále prohlašuje, že (nehodící se škrtněte):
- je vlastníkem výše uvedeného vozu
- provozuje výše uvedený vůz za základě smlouvy o leasingu č. ............................... uzavřenou dne
.................................... se společností (jméno, sídlo, IČ) ..........................................................
................................................................................................................... na dobu do ....................
- provozuje výše uvedený vůz za základě smlouvy o pronájmu vozidla č. ....................... uzavřenou dne
.................................... se společností (jméno, sídlo, IČ) ...........................................................
................................................................................................................... na dobu do ....................
Nutno předložit originál technického průkazu, nebo jeho kopii a originál osvědčení o technickém průkazu.
4)** Tímto potvrzujeme, že zaměstnanci bylo / bude na základě výše uvedených skutečností připočítáváno
zaměstnavatelem v souladu s paragrafem 6 odst. 6 zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. k základu daně z
příjmů ze závislé činnosti 1% pořizovací ceny výše uvedeného vozidla, a to od data .............................
Za zaměstnavatele prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé:
Mzdová/ý účetní/ auditor
zástupce/pověřená osoba
Datum
Jméno a příjmení
Podpis

Statutární
Datum
Jméno a příjmení
Podpis
..............................................................
razítko zaměstnavatele

* Nehodící se škrtne, popř. se správný název pracovního zařazení (funkce) dopíše
** Nevyplňuje se v případě, že cizinec neodvádí daně na území České republiky
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