
Parkování v Praze s plně hybridním vozem 

 

Na základě Usnesení Rady HMP ze dne 17.4.2018 lze parkovat s plně hybridním vozem v Praze zdarma 
(100 Kč roční poplatek) 

Výdej parkovacích oprávnění pro ELEKTROMOBILY / HYBRIDY 

Pro parkování ve všech oblastech zón placeného stání (ZPS) v hl. m. Praze – lze vydat oprávnění pouze na 
výdejně MHMP ! 
 
Každá návštěva výdejny spojená s registrací elektromobilu / Hybridu do CIS je zpoplatněna 
manipulačním poplatkem. 
 
Protože výdejna MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, první patro, dveře č. 143, není otevřena široké 
veřejnosti, až na uvedené jednotlivé případy, je její provozní doba zatím po předchozí domluvě 
na tel. 236 00 43 54. Telefon zvedá pan Ing. Michal Sršeň 

 

 Poplatek činí 100 Kč pro všechny oblasti města Prahy 

 Poplatek se musí platit každý rok 

 Poplatek je nutné zaplatit osobně na pokladně č. 10 (v budoucnu možná online platba) 

 Na základě registrace do systému CIS lze parkovat s Hybridem v modré zóně a fialové 

zóně a na parkovacích hodinách v modré a fialové zóně zdarma (parkování na zelené a 

oranžové zóně je zpoplatněno – parkovací hodiny) 

 Parkování zdarma je platné ihned 

 

Pravidla pro zvýhodnění vozidel s hybridním pohonem v zónách placeného stání na území hl. m. Prahy 

1. Vozidlo musí být vybaveno technickým zařízením, které umožňuje provoz čistě na elektrický 

pohon 

2. Výkon instalovaného spalovacího motoru nebude vyšší než 135 kw 

3. Od data první registrace vozidla neuplynulo více jak deset let  

4. Dokumenty potřebné k vyřízení žádosti: 

a. Žadatel o zvýhodnění je povinen uvedené skutečnosti doložit potvrzením výrobce 

automobilu, jeho výhradního zástupce v ČR, nebo tímto autorizovaného prodejce. 

(vzor osvědčení je na konci vyhlášení) 

b. Kopie velkého technického průkazu (nechává se na místě) 

c. Originál leasingové smlouvy k nahlédnutí (pokud je vozidlo pořízeno na finanční 

produkt) 

 



Modrá zóna (parkování pro rezidenty) – Parkování s Hybridem zdarma 

 

Fialová zóna (smíšené parkování) – Parkování s Hybridem zdarma 

 

 

 

Oranžová zóna (parkování pro návštěvníky) – Parkování s Hybridem nelze zdarma 

 

Zelená zóna (parkování P+R, Carsharing) – Parkování s Hybridem nelze zdarma 

 



 

 

 

 

 

 

Veškeré informace na: http://www.parkujvklidu.cz/ 

http://www.parkujvklidu.cz/


Osvědčení 

 

Potvrzujeme, že osobní automobil: 

 

značka  …………………………………………………………….. 

 

model  …………………………………………………………….. 

 

VIN  ……………………………………………………………... 

 

výkon spalovacího motoru (kw)  ……………………….. 

 

datum první registrace vozidla  ……………………….. 

 

je uzpůsoben k provozu na čistě elektrický pohon, tedy bez zapojení spalovacího motoru. 

 

 

 

V……………………………… dne……………………………. 

 

Název a adresa firmy: ………………………………………………..  
 
………………………………………………..  
 
………………………………………………..  
 
IČO: ………………………………………………..  
 
Podpis zástupce: ………………………………………………..  
 

otisk razítka: 


