
SMLOUVA O NÁJMU PARKOVACÍHO STÁNÍ AUTOMOBILU 
 
 

Obchodní firma  PREMIA  in, s.r.o. 
IČ    26230437 
Sídlo    Palackého třída 200/77 , Královo Pole, 612 00 Brno 
    zastoupená jednatele Mojmírem Randulou 
    spisová značka C 38581 vedená u KS v Brně 
E-mailová adresa  parkovisteprubezna@seznam.cz 
 
(dále jen “provozovatel”) 

 
A 
 Jméno Příjmení  

Adresa trvalého pobytu 
Tovární značku automobilu 

          Číslo SPZ 
          Číslo parkovacího stání dle nového značení 
          Kontakt: telefon + emailovou adresu 
    
 
(dále jen “klient”) 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek provozovatele přenechat klientovi k užívání parkovací 

stání pro osobní automobil označené číslem ………………, na krytém parkovišti v 
 Průběžné ul. 50, České Budějovice a závazek klienta hradit provozovateli úplatu za 
poskytnutí tohoto parkovacího stání ve výši a v termínech stanovených touto smlouvou.  

 
II. 

Podmínky smlouvy 
1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou s parkováním počínajícím dne 1.1 .2016 
2. Za nájem parkovacího místa je dohodou smluvních stran sjednána paušální měsíční úhrada 

částky, ve výši dle platného ceníku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Tuto měsíční 
úhradu se klient zavazuje uhradit provozovateli bezhotovostním převodem na bankovní účet 

č. ú. 2057650329/0800 a to vždy nejpozději do 5. kalendářního dne příslušného měsíce. 
 3. Klient níže svým podpisem potvrzuje převzetí elektronického čipu k ovládání garážových 

vrat a bere na vědomí, že v případě ztráty mu bude účtován poplatek ve výši 500,- Kč 
(slovy: pět set korun českých) za duplikát a opatření proti zneužití.  

4. Podmínky parkování jsou upraveny Provozním řádem parkoviště, který je nedílnou součástí 
smlouvy. Klient prohlašuje a níže svým podpisem výslovně stvrzuje, že byl s Provozním 
řádem parkoviště seznámen a tímto se zavazuje jej plnit. 

5. Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy na základě hrubého porušení podmínek této 



smlouvy. Hrubým porušením pro účely této smlouvy se rozumí zejména prodlení se 
zaplacení sjednané paušální odměny za služby dle této smlouvy po dobu delší než 10 
kalendářních dnů. 

6. Klient je povinen dnem skončení tohoto smluvního vztahu předat parkovací místo ve stavu, 
v jakém mu bylo poskytnuto provozovatelem a současně provozovateli navrátit elektronický 
čip k ovládání garážových vrat 

7. Klient prohlašuje, že si je vědom, že jeho vozidlo bude po celou dobu parkování snímáno 
kamerovým systémem provozovatele a s tím ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů bezvýhradně souhlasí. 

8. Klient je oprávněn vypovědět tuto smlouvu písemným oznámením adresovaným na e-
mailovou adresu provozovatele: parkovisteprubezna@seznam.cz Výpovědní doba činí 
jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž bylo písemné oznámení doručeno provozovateli. 

 
III. 

Závěrečné ustanovení 
1.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
2.  Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. 

3.  Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.  

4.  Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly 
nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, 
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu 
tedy nelze měnit rozhodnutím soudu. 

5.  Smluvní strany závěrem prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu 
porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na 
základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, na důkaz čehož pod tuto smlouvu 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

6.  Veškeré změny či doplňky této smlouvy je možno činit pouze písemnou formou vzestupně 
číslovaných dodatků. 

 
České Budějovice dne: …………2015 

 
……………………………     ……………………………………..                                                                                                      

Provozovatel                             Klient 


