Metodický pokyn pro výdej parkovacích oprávnění do zón placeného
stání na území hl. m. Prahy pro elektrická vozidla a vozidla s
hybridním pohonem po 1. 5. 2019

1. Vozidla s registrační značkou elektrického vozidla (příloha č. 1) mohou
v zónách placeného stání parkovat za podmínek stanovených platným
ceníkem bez další registrace na výdejně.
2. Majitelé a provozovatelé vozidel splňujících podmínky pro vydání
registrační značky elektrického vozidla (příloha č. 1) se mohou registrovat
na výdejně Magistrátu hl. m. Prahy. Registrace probíhá v kategorii
elektromobil – rezident, elektromobil – abonent nebo elektromobil –
ostatní.
3. Stávající registrovaná vozidla s hybridním pohonem, která nesplňují
podmínky uvedené v bodech 1. a 2., jsou rozdělena do kategorií hybrid –
rezident, hybrid – abonent a hybrid – ostatní.
i. Držitel parkovacího oprávnění v kategorii hybrid – rezident má
nárok stávající parkovací oprávnění ke konci jeho platnosti celkem
3x prodloužit (o jeden rok). Platnost tohoto oprávnění bude
omezena na příslušnou oblast (celou MČ) podle místa trvalého
pobytu.
ii. Držitel parkovacího oprávnění v kategorii hybrid – abonent má
nárok stávající parkovací oprávnění ke konci jeho platnosti celkem
3x prodloužit (o rok). Platnost tohoto oprávnění bude omezena na
příslušnou oblast (celou MČ) podle sídla, místa provozovny, nebo
vlastněné nemovitosti.
iii. Držitel parkovacího oprávnění v kategorii hybrid – ostatní má nárok
stávající parkovací oprávnění ke konci jeho platnosti 1x prodloužit
(o rok). Pro platnost parkovacího oprávnění si může libovolně
zvolit pouze jednu oblast (MČ), kterou nelze v průběhu platnosti
měnit.
4. Nová registrace hybridního vozidla podle původních podmínek není
možná. Nové parkovací oprávnění lze vydat pouze stávajícímu držiteli na
vozidlo zaregistrované výdejnou MHMP podle podmínek platných do 30.
4. 2019 (např. v případě změny adresy nebo jména).
5. Prodlužování registrací zajišťují pouze výdejny Úřadů městských částí
příslušné k oblasti, pro kterou bude parkovací oprávnění vydáváno.

Příloha č. 1 k metodickému pokynu pro výdej parkovacích oprávnění do zón placeného stání
na území hl. m. Prahy pro elektrická vozidla a vozidla s hybridním pohonem po 1. 5. 2019
Prodloužení parkovacího oprávnění je zpoplatněno manipulačním
poplatkem.
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56/2001 Sb.
Zákon
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
§ 7b
Registrační značka na přání a registrační značka elektrického vozidla
(6) Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k
silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny "EL" následovanými
kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (dále jen "registrační značka
elektrického vozidla"), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík
1. výlučně, nebo
2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

72/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve
znění pozdějších předpisů
§ 25a
Forma, provedení a obsah registrační značky elektrického vozidla a její tabulky
(K § 7b odst. 8 zákona)
(1) Registrační značka elektrického vozidla je složena z velkých písmen "EL" a z dalších
arabských číslic nebo velkých písmen latinské abecedy, kterých je u automobilů 5, u motocyklů 4,
vyjma rozměru tabulky 520 x 110 mm, kde jich je 5, a u mopedů se šlapadly, kde jsou 3.
(2) Tabulky s registrační značkou elektrického vozidla svými rozměry, geometrickým
uspořádáním číslic a písmen a barevným provedením odpovídají tabulkám se standardní registrační
značkou pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla.".
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