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1 Úvod
Beru na vědomí, že hlavní město Praha (Magistrát hlavního města Prahy) jako správce
osobních údajů bude zpracovávat moje kontaktní údaje uvedené v žádosti o vyřízení
parkovacího oprávnění za účelem provedení registrace žadatele, vedení a správy osobních
stránek uživatele, včetně informační a servisní komunikace.
Dále beru na vědomí, že do uživatelského účtu se mohu přihlásit, a informace z něj v omezeném rozsahu
získat, také prostřednictvím webového Portálu Pražana provozovaného správcem (hl. m. Praha). Bližší
informace o zpracování mých osobních údajů v Portálu Pražana naleznu na adrese
https://www.portalprazana.cz/gdpr/.
Další informace ke zpracování osobních údajů naleznete osobně na výdejně anebo
na adrese http://www.parkujvklidu.cz/osobni_udaje/

2 Úhrada parkovacího oprávnění – Online platba
Klient po schválení žádosti o nové parkovací oprávnění nebo o prodloužení parkovacího oprávnění, do
svého registrovaného emailu obdrží informace o stavu žádosti a možnostech úhrady, včetně Zálohového
listu s platebními údaji. Jedním ze způsobů platby je možnost Online platba (kartou nebo
prostřednictvím QR kódu) v klientské zóně Osobní stráky uživatele (OSU).

Tento způsob platby poskytuje klientům moderní, rychlou a pohodlnou úhradu. Zároveň je nejrychlejší
cestou k vydání parkovacího oprávnění. (ihned po přijetí platby).

2.1 Online platba - kartou
Pro Online platbu kartou je nezbytné, aby si klient zajistil:
a. klientskou zónu Osobní stránky uživatele
b. povolení platby kartou přes Internet
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2.1.1 Volba Online platby - kartou
Po schválení žádosti a přihlášení do Osobních stránek uživatele. https://osu.zpspraha.cz/.
V přehledu žádostí vybere klient žádost, kterou chce uhradit a klikne na tlačítko
.

V okně „Zaplacení pomocí platební brány“ potvrdí způsob platby stejným tlačítkem

V následujícím kroku klient vybere platební metodu „Zaplatit kartou“

Zaplatit kartou
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2.1.2 Zadaní údajů platební karty
Systém se přesměruje do platební brány, zde je nutné vyplnit 3 základní údaje:




číslo karty
platnost karty
ověřovací kód
Zaplatit

Proces platby je zahájen po stisknutí tlačítka

2.1.3 Informace o stavu platby
Po ověření a potvrzení platby v platební bráně se systém přesměruje zpět do klientské zóny Osobní
stránky uživatele (OSU) a zároveň informuje o úspěšnosti či neúspěšnosti platební transakce.

2.1.3.1 Úspěšně provedená platba
Platba je ukončena v klientské zóně Osobní stránky uživatele oznámením o výsledku platby.
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Na registrovaný email klienta je odesláno potvrzení o provedení platby. Podrobnosti o platební transakci
(variabilní symbol, číslo účtu příjemce platby apod.) jsou umístěné, pod odkazem „Pro zobrazení
transakce klikněte zde“, v textu zprávy.

V klientské zóně Osobní stránky uživatele se informace o platbě zobrazí v sekci „ Žádosti“, u příslušné
žádosti ve sloupci „Stav“, a zároveň na konci řádku pod ikonou

Platba přijata , vyčkejte do
jejího zpracování

Po několika vteřinách se v přehledu žádostí změní stav žádosti na „Uhrazeno“, tlačítko „Online
platba“ zmizí.
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Po rozkliknuti řádku příslušné žádosti v jejím detailu, v sekci dokumenty, je k dispozici
„Potvrzení o vydání parkovacího oprávnění“, které je zároveň zasláno i na registrovaný email klienta.

2.1.3.2 Neúspěšně provedená platba
Platba je ukončena a v klientské zóně Osobní stránky uživatele oznámením o výsledku platby.

Na registrovaný email klienta je odeslána zpráva o neúspěšné platbě. Podrobnosti o platební transakci
(variabilní symbol, číslo účtu příjemce platby apod.) jsou umístěné, pod odkazem „Pro zobrazení
transakce klekněte zde“, v textu zprávy.

7

V klientské zóně Osobní stránky uživatele se informace o platbě zobrazí v sekci žádosti, u příslušné
žádosti ve sloupci „Stav“, a zároveň na konci řádku pod ikonou

Tlačítko
je v danou chvíli neaktivní, pod
ikonou se nachází pokyn k
dalšímu postupu. Po 10 minutách bude tlačítko opět aktivní a bude možné platbu opakovat.
V případě, že přetrvávají problémy s platbou, je možné obrátit se na linku uživatelské podpory
257015257.

2.2 Online platba – QR kódem
Pro Online platbu QR kódem je nezbytné, aby klient vlastnil:
a. elektronické mobilní bankovnictví
b. mobilní telefon s možností číst QR kód

2.2.1 Volba Online platby QR kódem
Po schválení žádosti a přihlášení do Osobních stránek uživatele. https://osu.zpspraha.cz/.
V přehledu žádostí vybere klient žádost, kterou chce uhradit a klikne na tlačítko
.
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V okně „Zaplacení pomocí platební brány“ potvrdí způsob platby stejným tlačítkem

V následujícím kroku klient vybere platební metodu „Bankovní převod – QR platba “

Bankovní převod – QR platba

2.2.2 Načtení QR kódu a dokončení platby
Systém se přesměruje do platební brány a zobrazí QR kód, který je potřeba načíst prostřednictvím
elektronického bankovnictví. Platbu klient potvrdí ve svém mobilním bankovnictví a následně i
v platební bráně, tlačítkem „Platbu jsem provedl“ umístěným pod čárovým kódem.
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Dokončení platby vyžaduje potvrzení kliknutím na tlačítko

v dialogovém okně platební brány.

2.2.3 Informace o stavu platby
Po ověření a potvrzení platby se systém přesměruje zpět do klientské zóny Osobní stránky uživatele
(OSU) a zároveň informuje o úspěšnosti či neúspěšnosti platební transakce.

2.2.3.1 Úspěšně provedená platba
V klientské zóně Osobní stránky uživatele se zobrazí oznámením o výsledku platby.

Na registrovaný email klienta je odesláno potvrzení o provedení platby. Podrobnosti o platební transakci
(variabilní symbol, číslo účtu příjemce platby apod.) jsou umístěné, pod odkazem „Pro zobrazení
transakce klikněte zde“, v textu zprávy.
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V klientské zóně Osobní stránky uživatele (OSU) v přehledu žádostí se stav žádosti změní na „Uhrazeno“,
a tlačítko
zmizí.

Po rozkliknuti řádku příslušné žádosti v jejím detailu, v sekci dokumenty, je k dispozici
„Potvrzení o vydání parkovacího oprávnění“.

Dokumenty

Informace o uhrazení žádosti a „Potvrzení o vydání parkovacího oprávnění „ je rovněž odesláno na
registrovaný email klienta.

2.2.3.2 Neúspěšně provedená platba
V případě, že platba prostřednictvím QR kódu je přerušena nebo z jakéhokoliv důvodu není dokončena,
je na registrovaný email klienta odeslána zpráva o aktuálním stavu platby. Podrobnosti o nedokončené
platební transakci (variabilní symbol, číslo účtu příjemce platby apod.) jsou umístěné, pod odkazem
„Aktuální stav platby můžete sledovat zde“, v textu zprávy.
Z tohoto odkazu lze také dokončit platební transakci tlačítkem
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V klientské zóně Osobní stránky uživatele se informace o platbě zobrazí v sekci žádosti, u příslušné
žádosti ve sloupci „Stav“, a zároveň na konci řádku pod ikonou

Tlačítko
je v danou chvíli neaktivní, pod
ikonou se nachází pokyn k
dalšímu postupu. Po 10 minutách bude tlačítko opět aktivní a bude možné platbu opakovat. V případě,
že přetrvávají problémy s platbou, je možné obrátit se na linku uživatelské podpory 257015257.
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