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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. 

Další informace ke zpracování osobních údajů naleznete osobně na výdejně anebo 
na adrese http://www.parkujvklidu.cz/osobni_udaje/  

 

2 Registrace a přihlášení do systému. 
Aplikace je přístupná jako webová aplikace na adrese https://osu.zpspraha.cz/ 

Po otevření webové aplikace se uživateli zobrazí následující okno s přihlášením. 

-  

2.1 Registrace 
Registrace pro Osobní stránky uživatele probíhá na jednotlivých výdejnách POP v jednotlivých 

městských částech, nejčastěji při první návštěvě výdejny pro první POP. Jestliže Vám registrace 

nebyla provedena, kontaktujte příslušnou výdejnu parkovacích oprávnění, nebo kontaktujte tel.: 

+420 257 015 257 (Po-Pá 09:00-11:00 a 12:00-15:00 hod.). 

2.2 Přihlášení 
Poté co uživatel na svůj e-mail obdrží potřebné přihlašovací údaje, může přistoupit k přihlášení. 

http://www.parkujvklidu.cz/osobni_udaje/
https://osu.zpspraha.cz/
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Při nesprávném vyplnění systém poukáže na chybné údaje. 

 

 

Po potvrzení tlačítkem se při správném vyplnění přihlašovacích údajů načte 

profil uživatele s přehledem parkovacích oprávnění (POP). 

 



6 
 

Základní přehledové informace jsou Číslo POP, RZ, Držitel, Kategorie POP, Parkovací oblast, cena POP, 

Platnost od, Platnost do a Poznámka. 

V případě, že uživatel má parkovací oprávnění blížící se ke konci platnosti, zobrazí se mu informace o 

blížícím se konci platnosti příslušného PO. 

 

2.3 Odhlášení 

Odhlásit  ze systému se může uživatel kliknutím na v pravém horním rohu Osobních 

stránek uživatele. Po odhlášení se načte úvodní stránka Osobních stránek uživatele  

2.4 Změna PIN nebo Hesla 

Změnu PIN, nebo Hesla provede uživatel kliknutím na kde se mu zobrazí možnost provést 

změny. 

 

Při kliknutí na může uživatel zadat nový 4- číselný PIN.  
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Kliknutím na bude nový PIN uložen a tím je změna dokončena. 

 

Kliknutí na je uživatel vyzván pro zadání starého hesla a následně si zvolí heslo 

nové, které pro kontrolu potvrdí. 

 

Kliknutím na bude nové heslo uživatele uloženo a tím bude změna dokončena. 

2.5 Zapomenuté heslo 
V případě zapomenutého hesla, klikne uživatel na úvodní stránce Osobní stránky uživatele v okně pro 

Přihlášení – zákaznická zóna na  

 

Po vyplnění registračního emailové adresy zaškrtne políčko “Nejsem robot” a odešle žádost o 

obnovení zapomenutého hesla kliknutím na   

 

Po úspěšně odeslané žádosti se uživateli zobrazí, následují potvrzení.  
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Na e-mail uživatele bylo odesláno nové heslo. 

3 POP -  parkovací oprávnění 
Uživatel má po přihlášení možnost výběru z následujícího menu v pravém horním rohu obrazovky: 

 

Záložka POP v hlavním menu obsahuje 2 podmenu: 

• Platné POP 

• Historie POP 

 

Historie POP 

 

Zde má uživatel možnost vyhledat seznam všech POP se začátkem platnosti v historii (tedy před 

aktuálním kalendářním datem). Tato historie je ohraničená intervalem od –do, kdy rozpětí hledání 

nesmí být větší než 1 rok. 
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Dále je možno vyhledávat ve zvoleném období od-do též historii konkrétní RZ, tedy všechny 

podřízené POP, které RZ obsahovaly. 

 

Platné POP 

 

Zde se uživateli zobrazuje přehled všech platných POP pro vozidla. Číslo POP; registrační značka 

vozidla; jméno držitele POP; kategorie POP – rezidentská, abonentská, přenosná karta, atd.; 

parkovací oblast POP, cena POP a platnost POP od – do a Poznámka. 

V případě že není uvedena RZ, jedná se o speciální typ POP, kde oprávněnost parkování dokládá 

podřízené parkovací oprávnění. 

V případě, že je k danému POP přiřazená jedno nebo více podřazených parkovacích oprávnění, v poli 

RZ se zobrazuje RZ právě platného podřízeného POPu. 

Uživatel má možnost ke každému POP doplnit Poznámku. Délka Poznámky je max. 20 znaků, a lze dle 

ní následně i seznam POPů filtrovat.  Doplnit poznámku k POP může uživatel v okně Detailu POP 

kliknutím na  . 
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Poznámku lze volně přepisovat bez zaznamenávání historie textu. 

Při změně poznámky na prodlouženém POP se tato změna automaticky nepropisuje na původní POP. 

Při změně poznámky na původním POP, se tato změna automaticky nepropisuje na prodloužené POP, 

pokud bylo již dříve prodlouženo a poznámka byla již přenesena. 

 

3.1 Detail oprávnění – přenosné a bezpečnostní POP 
Po kliknutí na příslušný POP se uživateli zobrazí detail oprávnění 

 

Základní operace s POP  - v případě označení POP se zobrazí tlačítka pro základní operace s POP 

3.1.1 Změna RZ podřízeného POP 
Změna RZ podřízeného POP u přenosného POP, které je aktuálně v platnosti se musí provést 

v následujících dvou krocích A +B. 

A) Ukončení stávajícího podřízeného oprávnění. 
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1. Uživatel vybere a označí podřízené oprávnění, které chce ukončit 

 

2. Stiskne tlačítko “Ukončit podřízený POP ihned” 

 

Podřízené oprávnění je tímto ukončeno. 

B) Založení podřízeného oprávnění s novou RZ. 

Založení nového podřízeného POP provede uživatel označením hlavního POP a vyplněním formuláře 

pro vytvoření nového podřízeného POPu. 

Uživatel vyplňí datum a čas počátku a konce platnosti změny a novou RZ do příslušných kolonek a 

stiskněte tlačítko „Odeslat“.  Platnosti jednotlivých podřízených POP se nesmí časově překrývat. 

Datum a čas počátku platnosti lze nastavit od současného nebo budoucího času. Datum a čas konce 

platnosti nesmí přesahovat platnost přenosného (hlavního) POP. 
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V případě úspěšného uložení je zobrazena hláška: 

 

Výsledkem je nový podřízený POP s novou platností a požadovanou RZ. 

 

Poznámka: Při prodlužování platnosti přenosného POP, je na prodloužené přenosné POP systémem 

automaticky nastavena poslední platná (případně i neplatná) RZ z prodlužovaného POP. Tato situace 

nastane, pokud na prodlouženém POP uživatel nenastaví žádnou jinou platnou RZ. 

 

3.2 Detail oprávnění – rezidentní a abonentní POP 

3.2.1 Založení dočasné změny RZ pro rezidentní/abonentní POP  
Na detailu POP je aktivní jediné tlačítko – Dočasná změna RZ, uživatel stiskne toto tlačítko pro 

přechod na obrazovku s formulářem pro zadání požadované změny. Tlačítko je neaktivní v případě, 

že již uživatel má již jednu platnou běžící dočasnou změnu. Pokud chce založit jinou, musí nejdříve 

ukončit stávající dočasnou změnu. 
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Na formuláři vyplní uživatel požadované údaje: 

Datum a čas počátku platnosti změny  

Datum a čas konce platnosti změny 

RZ 

Pozn.: Datum a čas musí být v rozsahu platnosti POP a datum a čas počátku platnosti nesmí být menší 

než je aktuální datum. 
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Pozn.: Na formuláři si uživatel může přes link zde uvedený v horní části obrazovky informovat o 

metodice, která stanovuje pravidla pro dočasné změny. 

Po stisknutí tl. „Odeslat“ a ověření formální správnosti žádosti o dočasnou změnu RZ se provede 

zaslání žádosti do výdejny POP, kde se žádost posuzuje automaticky. V případě že je žádost schválena 

zobrazí se: 

 

V seznamu POP se u RZ zobrazí schválená dočasná RZ: 

 

Pokud není žádost schválena zobrazí se: 

 

http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/08/Metodika_pro_vydavani_parkovacich_karet-opravneni.pdf
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Žádost je posuzována na výdejně POP a obsluha výdejny určí další postup. 

3.2.2 Úprava dočasné změny a ukončení dočasné změny ihned  
Dočasná změna se automaticky ukončí k datu platnosti do u schválené dočasné změny. Do té doby 

uživatel nesmí používat vozidlo s RZ uvedenou na hlavním POP. 

V případě že se uživatel rozhodne zkrátit dočasnou změnu nebo případně ukončit ihned využije 

následující možnosti. 

Vybere v detailu oprávnění příslušné tlačítko: 

Zkrátit podřízený POP k datu 

Nebo 

Ukončit podřízený POP ihned 
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3.2.3 Zkrátit podřízený POP k  datu 
Uživatel vyplní požadovaný datum a čas zkrácení platnosti. 

 

V případě zkrácení platnosti je uživatel informován touto hláškou: 

 

V případě neúspěšného zkrácení platnosti je uživatel informován hláškou v červeném obdélníku. 

 

3.2.4 Ukončit podřízený POP ihned 
Uživatel vybere tlačítko „Ukončit podřízený POP ihned“. Uživateli se zobrazí hláška: 

 

Po odeslání je uživateli v případě úspěšného  ukončení zobrazena tato hláška: 

 

V případě neúspěšného zkrácení platnosti je uživatel informován hláškou v červeném obdélníku o 

neúspěšném zkrácení. 
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4 Žádosti  
Záložka Žádosti v hlavním menu obsahuje seznam všech žádostí o vydání POP, a žádostí o změny 

v POP daného držitele.  Tlačítkem „Nová žádost o POP“ se vytváří  nová žádost o POP.   

       

4.1 Nová žádost o POP 
Je možné podat žádost o nové POP elektronicky a to v případě běžných parkovacích oprávnění 

(rezidentské, seniorské/ZTP, vlastnické, abonentské a přenosné). Uživatel vytváří Novou žádost o POP 

volbou tlačítka .   

 

V detailu žádosti vybere uživatel Držitele, za kterého je žádost podávána a následně vyplní všechna 

vysvícená pole žádosti 
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K žádosti uživatel připojí prostřednictvím tlačítka    příslušný formulář a scan, foto nebo kopie 

dokladů (musí být čitelné!) dle kategorie POP, o kterou žádá. Příslušný formulář a doklady které musí 

být doloženy, naleznete na www.parkujvklidu.cz/cs/online_pop/. Žádost prostřednictvím tlačítka 

 zašle do zpracování. 

V případě úspěšného odeslání žádosti se uživateli zobrazí hláška, viz níže. V ostatních případech je 

nutno kontaktovat výdejnu příslušné městské části. 

 

 

4.1.1 Zpracování žádosti na výdejně a informování o průběhu vyřizování.  
Po odeslání žádosti na příslušnou výdejnu POP budou na Váš evidovaný e-mail zaslány informace 

o průběhu zpracování žádosti a po jejím schválení Vám bude zaslán Zálohový list s platebními údaji.  

Úhradu lze provést bezhotovostně převodem z účtu, nebo hotově na pokladně výdejny, která Vaši 

žádost schválila (výdejna je uvedena v pravém horním rohu zálohového listu). 

stav zpracování žádosti můžete sledovat i na stránkách OSU, kde se stav žádosti v průběhu zpracování 

mění. 

Zálohový list je dostupný i v detailu žádosti po jeho vytvoření na výdejně.   

 

Parkovací oprávnění bude platné nejdříve ke dni  přijetí/zpracování/ platby. Držitel: 

Jan Nový, nar. 14.06.1984, Pod vodárenskou věží 271/2, Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82 

 

Vážená paní, vážený pane. 

Vaše žádost ze dne 11.07.2017 byla přijata a čeká na zpracování. 

 

Toto je automaticky generovaná zpráva, prosíme, neodpovídejte na ni.  

Držitel: 

Jan Nový, nar. 14.06.1984, Pod vodárenskou věží 271/2, Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82 

 

Vážená paní, vážený pane. 

Vámi podaná žádost ze dne 11.07.2017, kterou evidujeme pod č. P5/2017/000015 

Byla schválena. 

 

V příloze Vám zasíláme zálohový list. Parkovací oprávnění vycházející ze žádosti bude (budou) 

platné nejdříve dnem připsání (zpracování) platby. 

http://www.parkujvklidu.cz/cs/online_pop/
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4.1.2 Vystavení parkovacího oprávnění 

Po uhrazení částky uvedené na zálohovém listě je vystaveno potvrzení o vydání parkovacího 

oprávnění, které je k dispozici ke stažení v detailu žádosti v OSU a je též zasláno na Váš e-

mail. Upozorňujeme, že až vystavení tohoto potvrzení opravňuje k legitimnímu užívání 

parkovacího oprávnění v ZPS. 
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4.2 Přehled žádostí 

 

V přehledu žádostí lze filtrovat záznamy pro jednotlivé držitele, data podání od, data podání do. 

Žádosti ve stavu „Podáno“ může uživatel zrušit tlačítkem „Zrušit žádost“.  U žádostí ve stavu 

„Zamítnuto“  je zobrazeno tlačítko „Odeslat znovu“. Použitím tohoto tlačítka se otevře formulář nové 

žádosti a předvyplní se údaji ze zamítnuté žádosti (včetně připojených příloh). Uživatel může údaje 

žádosti změnit, případně doplnit/upravit přílohy a odeslat žádost znovu jako nové podání. 
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Detail žádosti: 

 

Na detailu žádosti jsou uvedeny detailnější informace k žádosti, v případě že je žádost ve stavu 

zamítnutá, je zobrazen i důvod zamítnutí žádosti uvedený pracovníkem výdejny.  

Rovněž zde u uhrazených žádostí nalezneme zálohový list a potvrzení o vydání parkovacího 

oprávnění.   
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5 Mapa 
V záložce Mapa  v hlavním menu si uživatel může zvolit ze dvou typů map: 

• Mapa Parkovacích oblastí 

 

Uživatel si může filtrovat detailnější část Prahy zadáním nebo kombinací 

a) Parkovacího úseku, ulice, nebo adresy 

b) Městské části 

c) Parkovací oblasti 

Přiblížením mapy na konkrétní parkovací oblast a kliknutí na úsek se zobrazí základní informace o 

úseku. Barevně jsou odlišeny jednotlivé části úseků, dle jejich typologie. 
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• Mapa Komerčních parkovišť 

 

U některých komerčních parkovišť se po kliknutí zobrazí detail parkoviště, kde je možné vidět 

celkovou kapacitu, počet volných míst, cenu a ostatní podrobnosti o komerčním parkovišti. 
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6 Profil 
Záložka Profil v hlavním menu obsahuje 2 podmenu: 

• Profil 

• Historie přihlášení 

Profil 

Po kliknutí na tuto volbu se zobrazí Profil uživatele. Zde může uživatel provést změnu PIN nebo hesla.  

 

Historie přihlášení 

Zde je uživateli zpřístupněn Log přihlášení uživatelů, kteří  mohli vidět data držitelů, pro něž 

má aktuálně přihlášený uživatel nastavený přístup. Přihlášení je zaznamenáno zvlášť pro každého 

držitele, ke kterému měl uvedený uživatel přístup 
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7 Prodloužení POP přímo z OSU bez návštěvy výdejny 
V rámci procesu prodloužení jednotlivých parkovacích oprávnění je možno podat žádost o 

prodloužení příslušného POP prostřednictvím OSU. Při splnění podmínek a úspěšném odeslání 

žádosti nemusí uživatel navštívit příslušnou výdejnu POP ve své městské části, vše je vyřešeno 

elektronicky. Pro platbu je uživateli zaslán zálohový list emailem a je uložen i v detailu žádosti. 

Předpokladem je, že držitel (resp. zástupce držitele) má zřízen portálový účet. Jestliže portálový 

účet založen nemáte, kontaktujte příslušnou výdejnu parkovacích oprávnění, nebo kontaktujte tel.: 

+420 257 015 257 (Po-Pá 09:00-11:00 a 12:00-15:00 hod.) 

7.1 Sestavení a podání žádosti o prodloužení POP 
Sestavení se skládá z následujících kroků.  

7.1.1 Výběr POP, pro který se požaduje prodloužení  
Na přehledu POP vyberte příslušný POP a klikněte 1x libovolně v příslušném řádku – tím budete 

přesměrováni na detail POP. 

¨ 

Na detailu POP, pro které se požaduje prodloužení, je aktivní tlačítko Prodloužení platnosti. 

  

 

7.1.2 Stisknutí tlačítka „Prodloužení POP“  
Tlačítko lze stisknout nejdříve 90 dní před koncem platnosti oprávnění a pouze v případě, že 

se jedná o povolenou kategorii POP.   
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7.1.3 Vyplnění hlavičky žádosti   
Vyberte z nabídky dobu, o kterou požadujete platnost prodloužit. 

 

 

Prodloužit platnost POP (v závislosti na kategorii POP) lze o: 

• Týden 

• Měsíc 

• Čtvrtletí 

• Pololetí 

• Rok 

 

7.1.4 Kompletace žádosti a odeslání žádosti  

K žádosti přiložte prostřednictvím ikony  příslušný formulář a scan, foto nebo kopie dokladů 

(musí být čitelné!) dle kategorie POP, kterou se chystáte prodloužit. Příslušný formulář a doklady 

které musí být doloženy, naleznete na www.parkujvklidu.cz/cs/online_pop/.  

 

 

Tlačítkem Odeslat odešlete žádost ke zpracování. 

 

http://www.parkujvklidu.cz/cs/online_pop/
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7.1.5 Výsledek odeslání žádosti  
V případě úspěšného odeslání žádosti se zobrazí hláška, viz níže. V ostatních případech je nutno 

kontaktovat výdejnu příslušné městské části. 

 

 

7.1.6 Zpracování žádosti na výdejně a informování o průběhu vyřizování.  
Po odeslání žádosti na příslušnou výdejnu POP budou na Váš evidovaný e-mail zaslány informace 

o průběhu zpracování žádosti a po jejím schválení Vám bude zaslán Zálohový list s platebními údaji.  

Úhradu lze provést bezhotovostně převodem z účtu, nebo hotově na pokladně výdejny, která Vaši 

žádost schválila (výdejna je uvedena v pravém horním rohu zálohového listu). 

stav zpracování žádosti můžete sledovat i na stránkách OSU, kde se stav žádosti v průběhu zpracování 

mění. 

Zálohový list je dostupný i v detailu žádosti po jeho vytvoření na výdejně.  

 

 

 

Parkovací oprávnění bude platné nejdříve ke dni  přijetí/zpracování/ platby. Držitel: 

Jan Nový, nar. 14.06.1984, Pod vodárenskou věží 271/2, Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82 

 

Vážená paní, vážený pane. 

Vaše žádost ze dne 11.07.2017 byla přijata a čeká na zpracování. 

 

Toto je automaticky generovaná zpráva, prosíme, neodpovídejte na ni.  

Držitel: 

Jan Nový, nar. 14.06.1984, Pod vodárenskou věží 271/2, Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82 

 

Vážená paní, vážený pane. 

Vámi podaná žádost ze dne 11.07.2017, kterou evidujeme pod č. P5/2017/000015 

Byla schválena. 

 

V příloze Vám zasíláme zálohový list. Parkovací oprávnění vycházející ze žádosti bude (budou) 

platné nejdříve dnem připsání (zpracování) platby. 
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7.1.7 Vystavení parkovacího oprávnění  
Po uhrazení částky uvedené na zálohovém listě je vystaveno potvrzení o vydání parkovacího 

oprávnění, které je k dispozici ke stažení v detailu žádosti v OSU a je též zasláno na Váš e-mail. 

Upozorňujeme, že až vystavení tohoto potvrzení opravňuje k legitimnímu užívání parkovacího 

oprávnění v ZPS. 
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Po uhrazení žádosti naleznete Potvrzení o vydání parkovacího oprávnění rovněž v záložce žádosti, po 

rozkliknutí příslušné uhrazené žádosti.  
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8 Historie změn v manuálu OSU 

8.1.1.1 Změny ve verzi 1.30.19 
• Změna v prodlužování žádosti z portálu Osobních stránek uživatele. Doplněno o možnost 

vytvořit přílohu  „Čestné prohlášení pro účely prodloužení doby platnosti vydaného 

parkovacího oprávnění“ a přidat jako dokument k žádosti. 

8.1.1.2 Změny ve verzi 1.30.9 
• Upřesněna informace o ukončování podřízeného POP - ukončování podřízeného POP 

prostřednictvím volby „Ukončit podřízený POP ihned“ 

8.1.1.3 Změny ve verzi 1.31.0 
• Doplněn popis vyhledávání historie POP 

8.1.1.4 Změny ve verzi 1.31.2 
• Změny ve formuláři žádosti o prodloužení POP 

8.1.1.5 Změny ve verzi 1.31.5 
• Doplněn popis nového formuláře Historie přihlášení  

• Doplněna informace o poznámce k POP 

• Změna struktury manuálu 

8.1.1.6 Změny ve verzi 1.31.6 
• Doplněn popis podávání nové žádosti  

• Doplněn popis tlačítek v seznamu žádostí 

• Upraven popis vytváření žádosti o prodloužení POP – bez čestného prohlášení 

 

 


