Všeobecné podmínky pro vydávání
parkovacích karet
platné od 1. 4. 2021
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I. ÚVOD
Dokument „Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet“ upřesňuje způsob a podmínky
vydávání parkovacích karet pro parkování na pozemních komunikacích nebo jejich úsecích
stanovených nařízením obce vydaného v souladu s § 23 odst.1 písm. a) a c) zákona č.13/1997
Sb., o pozemních komunikacích.
Parkovací karty jsou vydávány v souladu s nařízením města Břeclav č. 6/2020, kterým se
vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou k stání
motorových vozidel ze dne 25.11.2020, a na základě těchto všeobecných podmínek. Základní
oblast placeného stání je rozdělena do jednotlivých zón. Počátek platnosti parkovací karty se
stanovuje dnem jejího vydání, konec platnosti parkovací karty je určen sjednanou dohodou.

Použité zkratky:
ORV
PK
RZ
TP
ZPS

osvědčení o registraci silničního vozidla část I. (dříve OTP)
parkovací karta
registrační značka (dříve SPZ)
technický průkaz - osvědčení o registraci silničního vozidla část II.
zóna placeného stání

Grafická podoba parkovacích karet (dlouhodobé) - vzor 2018: § 23 odst. 1 písm.c)
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Grafická podoba parkovací karty (krátkodobé 24h) - vzor 2018: § 23 odst. 1 písm.a)

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A POUŽITÍ
PARKOVACÍCH KARET
a)
PK je platná pouze ve vymezené lokalitě zóny placeného stání, pro kterou byla vydána
a je dokladem o zaplacení ceny za užívání komunikací pro stání 1 (jednoho) silničního
motorového vozidla ve smyslu § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a
nařízení města Břeclav č. 6/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace užít za cenu sjednanou k stání motorových vozidel.
b)
PK je platná pouze v případě, je-li umístěna lícovou stranou za předním sklem vozidla
tak, aby byla v plném rozsahu viditelná při pohledu do vozidla zvenčí.
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III. PODMÍNKY PRO
VYDÁVÁNÍ
TYPŮ PARKOVACÍCH KARET

JEDNOTLIVÝCH

III.a Rezidentní parkovací karty vydávané fyzickým
osobám s trvalým pobytem v dané oblasti a vlastníkům
nemovitostí
K získání parkovací karty je nutno splnit následující podmínky (v souladu s platnými
právními předpisy):
1/ žadatel - fyzická osoba musí mít:
místo trvalého pobytu v zóně rezidentního/abonentního parkování v rámci ZPS
2/žadatel - vlastník nemovitosti:
nemovitost se nachází v příslušné zóně rezidentního/abonentního parkování v ZPS
3/ žadatel musí mít právní vztah k vozidlu, pro které je karta vystavována,
to znamená:
a) žadatel je vlastníkem vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
b) žadatel užívá vozidlo na základě leasingové smlouvy,
c) žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na dobu platnosti vystavené parkovací karty)
zapůjčeno (nutno doložit smlouvou či čestným prohlášení o zapůjčení vozidla),
d) žadatel je zaměstnancem a má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní zaměstnavatelem,
na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního vozidla k soukromým
účelům (příjmem zaměstnance ze závislé činnosti je používání firemního vozidla pro
soukromé účely),
e) žadatel je společník nebo člen orgánu právnické osoby (např. jednatel společnosti, člen
dozorčí rady, člen představenstva, apod.) a užívá vozidlo na základě rozhodnutí o
bezplatném poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely a dohody o
poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely, uvádějící povinnosti
plynoucí z § 6 odst. (6) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění,
f) žadatel je cizincem s pracovní smlouvou se zahraniční pobočkou nadnárodní společnosti,
vyslaný do české pobočky nadnárodní společnosti na základě dohody mezi pobočkami a
má vozidlo poskytnuté k používání pro firemní a soukromé účely na základě dohody
uvádějící povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. (6) zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmu, v platném znění, s českou pobočkou, nebo poskytnuté k používání pro firemní
a soukromé účely přímo zahraniční pobočkou,

4/cena příslušné parkovací karty musí být uhrazena v plné výši dle platného ceníku
za užití místních komunikací nebo jejich určených úseků k stání silničního
motorového vozidla
5

K výdeji parkovací karty se předkládá:
1) doklad o místě trvalého pobytu (originál):
Občané České republiky: platný občanský průkaz (OP) s uvedením trvalého pobytu v příslušné ZPS.
Cizí státní příslušníci, občané EU žijící v České republice:
- platný občanský průkaz (ID card) nebo cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu, nebo platný
občanský průkaz (ID card) nebo cestovní pas a průkaz o přechodném pobytu nebo hraniční
průvodku.
Cizí státní příslušníci ze států mimo EU žijící v České republice:
- platný cestovní pas s platným vízem nebo cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu.
Příslušníci cizích diplomatických misí:
- platný občanský průkaz (ID card) nebo cestovní pas v případě občanů EU, u zemí mimo EU
cestovní pas, dále identifikační průkaz vystavený Ministerstvem zahraničí ČR (pro různé
kategorie diplomatických pracovníků) a potvrzení příslušné ambasády o bydlišti pracovníka v
ZPS.
2) výpis z katastru nemovitostí (originál ne starší 6 měsíců)
- nový vlastník nemovitosti, který není dosud zapsán v katastru nemovitostí (nemá LV) předloží
„Návrh na vklad", který obsahuje přidělené jednací číslo a razítko katastru.
3) doklad o právním vztahu k vozidlu (originál):
a) žadatel je vlastníkem vozidla:
- v případě vozidel registrovaných v České republice: TP, kde je žadatel uveden jako vlastník
vozidla; v případě, že lze potřebné údaje ověřit z ORV údaj, zda je vlastník shodný s
provozovatelem vozidla), postačuje tento doklad.
Kartu lze vydat i občanovi, který má již změněný trvalý pobyt (dle občanského průkazu nebo
dle ustřiženého občanského průkazu s Potvrzením o změně trvalého pobytu, ale dosud nemá
tuto změnu uvedenou v technickém průkazu. Tato výjimka platí jen dočasně a jen při vydání
první parkovací karty,
- v případě, kdy je vozidlo registrováno v zahraničí: TP nebo ORV (nebo doklad obdobného
charakteru vydávaný cizím státem) z kterého musí být patrný vlastník vozidla, případně jeho
provozovatel a registrační značka
b) žadatel užívá vozidlo na základě leasingové smlouvy: kopii TP a originál ORV a originál leasingové smlouvy,
c) žadatel si pořídil vozidlo na úvěr, který splácí: - kopii
TP a originál ORV a originál úvěrové smlouvy,
d) žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na dobu
platnosti vystavené parkovací karty) pronajato z
půjčovny automobilů:
- originál ORV, nájemní smlouvu a kopii výpisu z obchodního rejstříku půjčovny automobilů,
případně výpis ze živnostenského rejstříku, pokud je pronajímatel oprávněná fyzická osoba,
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e) žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na dobu platnosti vystavené parkovací karty)
bezúplatně zapůjčeno k užívání jinou fyzickou osobou:
- originál ORV, čestné prohlášení o zapůjčení vozidla uživatelem, kterým je oprávněná fyzická
osoba,

f) vozidlo je svěřeno k soukromému užívání zaměstnanci zaměstnavatelem:
-

vyplněný formulář "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. (6) zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů" - viz příloha - podepsaný
mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti, případně osobou pověřenou k
zastupování statutárního zástupce (dokládá se plnou mocí nebo podnikovou směrnicí). V
bodu 4) tohoto formuláře je mzdovou účtárnou zaměstnavatele potvrzeno, že v posledních
6 měsících bylo zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny
vozidla, tj. po celou dobu platnosti předcházející PK. V případě, že žadateli dosud nebyla
vystavena PK a současně datum svěření vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci do
služebního a soukromého užívání je mladší než 1 měsíc před datem podání žádosti o
vystavení parkovací karty, v bodu 4) tohoto formuláře se uvede prohlášení, že 1% z
pořizovací ceny vozidla bude zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmů v prvním
měsíci po vystavení parkovací karty,

-

originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší než 6
měsíců, originál TP (v případě, že vozidlo je pořízeno na leasing, kopii a originál ORV.

g) vozidlo je svěřeno do soukromého užívání společníkovi nebo členovi orgánu právnické osoby
(např. jednateli společnosti, členovi dozorčí rady, členovi představenstva, apod.), kteří
neuzavírají se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, ale jsou jmenováni a tato skutečnost je
uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku:
- vyplněný formulář "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. (6) zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů", s modifikovanými formulacemi (místo
"zaměstnanec" se definuje postavení ve společnosti, apod.), podepsaný mzdovou účtárnou a
statutárním zástupcem společnosti, případně osobou pověřenou k zastupování statutárního
zástupce (pověření plnou mocí nebo podnikovou směrnicí). V bodu 4) tohoto formuláře je
mzdovou účtárnou zaměstnavatele potvrzeno, že v posledních 6 měsících bylo žadateli
připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla, tj. po celou dobu platnosti
předcházející PK. V případě, že žadateli dosud nebyla vystavena PK a současně datum svěření
vozidla zaměstnavatelem výše uvedené osobě do služebního a soukromého užívání je mladší
než 1 měsíc před datem podání žádosti o vystavení PK, v bodu 4) tohoto formuláře se uvede
prohlášení, že 1% z pořizovací ceny vozidla bude výše uvedené osobě připočítáno k základu
daně z příjmů v prvním měsíci po vystavení PK,
- originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší než 6
měsíců, originál TP (v případě, že vozidlo je pořízeno na leasing, kopii TP a originál ORV)
h) vozidlo je svěřeno českou pobočkou nadnárodní společnosti cizinci s pracovní smlouvou se
zahraniční pobočkou této společnosti, vyslanému do české pobočky na základě dohody mezi
pobočkami:
- prohlášení české pobočky podepsané statutárním zástupcem, že žadateli poskytla bezplatně
vozidlo k užívání pro služební a soukromé účely minimálně na dobu platnosti parkovací karty
(6 měsíců), uvádějící povinnosti plynoucí z § 6 odst. (6) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmu, ve znění pozdějších předpisů, kde bude potvrzeno, že v posledních 6 měsících bylo
žadateli připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla, tj. po celou dobu
platnosti předcházející parkovací karty (v případě, že cizinec neodvádí daně na území Česka,
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doloží odvádění částek odpovídajících dani dávkovými srážkami přímo česká pobočka). V
případě, že žadateli dosud nebyla parkovací karta vystavena a současně datum svěření vozidla
do služebního a soukromého užívání není starší než 1 měsíc před datem podání žádosti o
vystavení parkovací kartu, se tyto částky neuvádějí.
- originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku české pobočky ne starší než 6
měsíců,
- originál TP (v případě, že vozidlo je pořízeno na leasing, kopii TP a originál ORV)
i) vozidlo je svěřeno cizinci přímo zahraničním zaměstnavatelem:
- žadatel předloží prohlášení zaměstnavatele s překladem do češtiny (není nutný ze slovenštiny),
uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele, podepsané statutárním zástupcem o svěření
vozidla do užívání také pro soukromé účely a plnění daňové povinnosti se neověřuje.

III.b Abonentní parkovací karty vydávané právnickým
subjektům, fyzickým osobám podnikajícím

K získání parkovací karty je nutno splnit následující podmínky (v souladu s
platnými právními předpisy):
1) sídlo nebo provozovna právnické nebo fyzické osoby podnikající nebo nemovitost fyzické
osoby, musí být v příslušné ZPS,

K výdeji parkovací karty se předkládá:
1a) právnické a fyzické osoby podnikající:
-

výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců nebo zřizovací listina, výpis z živnostenského
rejstříku (u fyzické osoby podnikající) - originál nebo úředně ověřená kopie, v případě, že se
jedná o provozovnu, jejíž adresa je odlišná od adresy sídla právnické osoby, navíc jakýkoli
platný doklad o adrese provozovny, pokud není uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku
(např. nájemní smlouvu, nebo výpis z katastru nemovitostí tehdy, je-li právnická osoba
majitelem objektu, ve kterém má provozovnu, nebo prohlášení statutárního zástupce
právnické osoby o zřízení pracoviště na adrese trvalého pobytu zaměstnance),

-

v případě, že fyzická osoba nemá provozovnu zapsanou ve výpisu ze živnostenského
oprávnění, doloží navíc adresu provozovny výpisem provozoven vydaným příslušným
živnostenským úřadem,

-

má-li zaměstnanec vozidlo svěřeno zaměstnavatelem jen pro služební účely (pohotovost,
servis apod.): předkládá prohlášení zaměstnavatele, že svěřené vozidlo je žadatelem o
parkovací kartu používáno jen pro služební účely a žadatelovo místo trvalého pobytu je
zároveň i místem výkonu pracovní činnosti pro tohoto zaměstnavatele (např. jako odloučené
pracoviště, provozovna apod.).

1b) osoby podnikající podle zvláštních předpisů
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Určitá skupina osob podléhá zvláštnímu režimu (např. notáři, advokáti, lékaři, občanská
sdružení, nadace, soudní exekutoři, patentoví zástupci, znalci a tlumočníci, auditoři, daňoví
poradci, autorizovaní architekti a inženýři). Uvedení doloží splnění podmínek pro vystavení
parkovací karty následujícími doklady (u neuvedených se postupuje adekvátně):
-

notář: doklad o jmenování notáře s určením sídla, vydaný notářskou komorou a razítko
notáře či jiný doklad s adresou notáře,
advokát: osvědčení o zápisu advokáta do seznamu advokátů vydaný Českou advokátní
komorou a potvrzení o sídle advokátní kanceláře vydaný taktéž Českou advokátní komorou,
lékař: doklad o zřízení zdravotnického zařízení vydaný Krajským úřadem Jihomoravského
kraje, uvádějící adresu zařízení,

2) TP, kde je žádající subjekt uveden jako vlastník vozidla nebo provozovatel, je-li vozidlo
pořízeno na leasing. V případě, že v TP vozidla je uvedeno pouze rodné číslo a nikoliv IČ
fyzické osoby podnikající musí tato osoba prokazatelně doložit, že vozidlo je provozováno za
účelem podnikání podle zvláštních předpisů (např. dokladem o registraci a platbách silniční
daně).

III.c Servisní parkovací karty
a) PK Servisní mohou být vystaveny na registrační značku (RZ) vozidla nebo na IČ společnosti
/ organizace. Držitele tohoto typu parkovací karty opravňuje ke stání vozidla na území města
vždy v době od 07:00 - 17:00 hodin; u organizací, zajišťující na území města pečovatelské,
charitativní a zdravotnické služby je stanovená doba ke stání vozidla na území města vždy v
době od 07:00 - 22:00 hodin. K získání nároku na parkovací kartu je nutno splnit následující
podmínky:
b) organizace, zajišťující na území města pečovatelské, charitativní a zdravotnické služby,
c) příspěvkové organizace zřízené městem Břeclav,
d) právnické a fyzické podnikající osoby zajišťující opravy a údržbu bytového fondu ve
stanovených rezidentních zónách,

K výdeji parkovací karty se předkládají tyto doklady:
- zřizovací listina, popř. stanovy, z nichž jednoznačně vyplývá veřejně prospěšný, neziskový
charakter organizace,
- výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců nebo zřizovací listina nebo výpis z živnostenského
rejstříku (u fyzické osoby podnikající).
- platný TP

III.d Předplatní parkovací karty
1) Přenosné - opravňují jejich držitele k stání v lokalitách návštěvnického parkování.

K výdeji parkovací karty se předkládají tyto doklady:
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- občanský průkaz žadatele nebo živnostenské oprávnění pokud je žadatelem podnikající fyzická
osoba nebo výpis z obchodního rejstříku pokud je žadatelem podnikající právnická osoba nebo
zřizovací listina

2) Nepřenosné – opravňují jejich držitele k stání v lokalitách návštěvnického parkování, a to
pouze na parkovištích u Cukrovaru nebo Domu kultury.

K výdeji parkovací karty se předkládají tyto doklady:
- občanský průkaz žadatele pokud je žadatelem fyzická osoba nepodnikající (občan) nebo výpis
z živnostenského rejstříku pokud je žadatelem podnikající fyzická osoba nebo výpis z
obchodního rejstříku pokud je žadatelem podnikající právnická osoba nebo zřizovací listina
organizace
- TP

III.e Předplatní parkovací karty krátkodobé
a) PK krátkodobé mohou být vystaveny pouze na registrační značku (RZ) vozidla fyzické
osoby či společnosti / organizace, která nemá ve vymezeném úseku trvalé bydliště,
vlastnictví nemovitosti, sídlo nebo provozovnu. Držitele tohoto typu parkovací karty
opravňuje ke stání vozidla ve vymezených oblastech na území města vždy na dobu nejdéle
24 hodin. K získání nároku na parkovací kartu je nutno splnit následující podmínky:
b) Zakoupení parkovací karty ve stanovené úřední době v předprodeji na Oddělení agendy
Ztrát a nálezů a Správy placených parkovišť a rezidentních zón města Břeclav, v
mimopracovní dobu u stálé služby Městské policie Břeclav, na ul. Kupkova č. 3.
c) Čitelně vyznačení RZ vozidla, datum a čas zaparkování vozidla v ZPS Břeclav, na
krátkodobé předplatní parkovací karty.
d) Vylepení PK krátkodobé, na vnitřní stranu čelního skla motorového vozidla viz. Vzor.

III.f Předplatní parkovací karty ZTP/P
Přenosné - opravňují jejich držitele k stání v lokalitách zpoplatněného návštěvnického
parkování (placených parkovišť) po dobu 2 hodin na vyhrazených parkovištích
označených dopravní značkou IP12 + symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku v
souladu s přílohou vyhlášky 398/2009 Sb. z d a r m a.

Podmínkou uplatnění bezplatného stání na uvedeném parkovišti je umístění za
čelním sklem vozidla:
1.) Platného parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou „O7“
2.) Umístění předplatní parkovací karty ZTP/P
3.) Umístění parkovacího kotouče s vyznačením času příjezdu vozidla

K výdeji parkovací karty se předkládají tyto doklady:
- občanský průkaz žadatele
- platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou „O7“
- vyplnění žádosti o vydání předplatní parkovací karty ZTP/P
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IV. OSTATNÍ
IV.a Vydání náhradní parkovací karty (duplikátu)
Řádné důvody pro vystavení náhradní parkovací karty (dále jen PK):
a) ztráta PK - žadatel předkládá písemnou žádost s vysvětlením okolností ztráty PK, čestné
prohlášení s uvedením pravdivých údajů o této události a občanský průkaz.
b) odcizení PK – žadatel předkládá písemnou žádost s vysvětlením okolností odcizení PK, čestné
prohlášení o uvedení pravdivých údajů o této události a občanský průkaz. V případě, že žadatel
předloží při krádeži z řádně uzamčeného vozidla protokol o krádeži vystavený Policií České
republiky, odpadá povinnost předložit písemnou žádost s vysvětlením okolností krádeže PK a
čestné prohlášení o uvedení pravdivých údajů o této události.
c) poškození PK - žadatel předkládá občanský průkaz a poškozenou PK (případně i její část).

IV.b Výměna parkovacích karet
Řádné důvody pro bezplatnou výměnu PK vydaných na registrační značku vozidla:
a) výměna RZ/SPZ - žadatel předkládá osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz) uvádějící
přidělení nové RZ, občanský průkaz a původní parkovací kartu,
b) odcizení vozidla i s PK - žadatel předkládá protokol o krádeži vystavený Policií České republiky,
TP nového vozu a občanský průkaz,
c) nové vozidlo - jestliže nově zakoupenému vozidlu dosud nebyla přidělena RZ, a to na dobu do
přidělení RZ (vystavení TP) - žadatel předkládá doklad o nákupu vozidla (např. fakturu),
občanský průkaz a PK původního vozidla a převozní značku nového vozidla.

IV.c Informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů a o svých právech v souvislosti se zpracováním
osobních údajů, naleznete na: https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr

V. Závěrečná ustanovení
Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet nabývají účinnosti dne 1. 4. 2021.
Nabytím účinnosti těchto Všeobecných podmínek pro vydávání parkovacích karet se ruší
Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet schválené radou města dne 1. 7. 2020,
které byly účinné od 2. 7. 2020.
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Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmů
č.586/1992 Sb. v platném znění
1) Potvrzujeme, že pan/paní: .................................................................................
jméno a příjmení
dále jako "zaměstnanec"
*je zaměstnancem, smluvní (zahraniční) pracovník, statutárním zástupcem, společníkem společnosti,
...................................................
..................................................................................
obchodní jméno společnosti
................................................................................. sídlo
společnosti
.....................................................
IČ společnosti
dále jako "zaměstnavatel"
Popis závislé činnosti (ve smyslu §6 odst. (1) zákona č.586/1992): ……………….………………………..

…………………………………………………………………..…………………
Den vzniku: ………………………….
2) Zaměstnavatel tímto prohlašuje, že svěřil zaměstnanci do služebního a soukromého užívaní osobní vůz výrobní
značky ......................................................................................., SPZ/RZ ...................... .................................., a to na
základě: - pracovní smlouvy ze dne ....................
- dodatku k pracovní smlouvě ze dne .................
- smlouvy o užívání vozidla pro soukromé a služební účely ze dne........................
3) Zaměstnavatel dále prohlašuje, že (nehodící se škrtněte):
- je vlastníkem výše uvedeného vozu
- provozuje výše uvedený vůz za základě smlouvy o leasingu č. ............................... uzavřenou dne
.................................... se společností (jméno, sídlo, IČ) ..........................................................
................................................................................................................... na dobu do ................ ....
- provozuje výše uvedený vůz za základě smlouvy o pronájmu vozidla č. ....................... uzavřenou dne
.................................... se společností (jméno, sídlo, IČ) ...........................................................
................................................................................................................... na dobu do ....................
4) ** Tímto potvrzujeme, že zaměstnanci bylo / bude na základě výše uvedených skutečností připočítáváno
zaměstnavatelem v souladu s paragrafem 6 odst. 6 zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. k základu daně z
příjmů ze závislé činnosti 1% pořizovací ceny výše uvedeného vozidla, a to od data .............................
Za zaměstnavatele prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé:
Mzdová/ý účetní/ auditor
osoba
Datum
Jméno a příjmení
Podpis

Statutární zástupce/pověřená
Datum
Jméno a příjmení
Podpis
..............................................................
razítko zaměstnavatele

* Nehodící se škrtne, popř. se správný název pracovního zařazení (funkce) dopíše
** Nevyplňuje se v případě, že cizinec neodvádí daně na území České republiky
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