
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 38/48 
ze dne  16.6.2022 

k návrhu na úpravy ceníku parkovacích oprávnění do zón placeného stání v hl. m. Praze k 
1.1.2023 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  připravit návrh hodinového kreditu rezidenta k stání vozidel jeho návštěvníků v 
zónách placeného stání dle následujících parametrů: 

- pro osoby ve věku od 18 let s trvalým pobytem na území malé parkovací oblasti zón 
placeného stání hl. m. Prahy; 

- rozsah 120 hodin za kalendářní rok; 

- při ceně stání 10 Kč / hod; 

- s územní platností v příslušné malé parkovací oblasti zón placeného stání, v níž má 
držitel kreditu místo trvalého pobytu 

Termín: 1.1.2023 

2.  prověřit možnost užití odlišných cen návštěvnického stání v návštěvnicky 
exponovaných lokalitách v zónách placeného stání v hl. m. Praze bez ohledu na 
režim dané zóny a současně možnost dvousložkové cenotvorby parkovacích 
oprávnění do zón placeného stání v hl. m. Praze 

Termín: 1.1.2023 



3.  vypracovat studii dopadů možného zavedení zvýhodněného návštěvnického 
stání vozidel (tzv. návštěvnický paušál) v zónách placeného stání hl. m. Prahy a 
jeho cenotvorbu 

Termín: 1.1.2023 

4.  prověřit legislativní možnosti zvýhodnění bezemisních a nízkoemisních vozidel 
při stání v zónách placeného stání hl. m. Prahy pro fyzické osoby s trvalým 
pobytem v Praze nebo pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby se 
sídlem v hl. m. Praze a možnosti cenotvorby parkovacích oprávnění do zón 
placeného stání hl. m. Prahy dle emisních a délkových parametrů vozidel 

Termín: 1.1.2023 

5.  zahájit jednání s příslušnými ministerstvy ČR o možnostech automatizovaného 
vyhodnocování přestupků dle § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích bez nutnosti odhalování přestupků městskou policií 

Termín: 1.1.2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  zastupitel Scheinherr, zastupitel Portlík 
, zastupitel Richter, zastupitel Mahrik, zastupitel Nepil  
Tisk: Z-10444  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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