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Smlouva o poskytnutí parkovacího místa  
(právnická osoba) 

uzavřená dle ust. § 51  zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku  
 

Čl. I.  
Smluvní strany 

 
1.   Poskytovatel  
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 
sídlem: Učňovská 1/100, 190 00 Praha 9 
IČ: 003 00 268 DIČ: CZ00300268 
Bankovní spojení: KB Praha 8, č.účtu: 15730081/0100 
zastoupená ředitelem Mgr. Miloslavem Janečkem (dále jen ředitel) 
 (dále jen poskytovatel) 

  
 a 
 
 2. Uživatel 

 ……………………………………………………………...  
            sídlem: ……………………………………………………… 
            IČ: ………………………………………………………….. 
   DIČ: ………………………………………………………… 
            Zastoupena: ………………………….................................... 
 (dále jen uživatel) 
 

Čl. II.  

Předmět smlouvy 

1) Poskytovatel má právo hospodaření s pozemkem parc. č. 84/7, který je zapsán na listu 
vlastnictví 258 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu pro katastrální pracoviště Praha,  na 
adrese Praha 9, Učňovská 1/100. 

2) Poskytovatel touto smlouvou poskytuje uživateli možnost parkování ….. osobního 
motorového vozidla na místě (č…..) označeném v plánku, který je jako příloha č.1 nedílnou 
součástí této smlouvy, a to po 24 hodin denně, a uživatel vozidla se zavazuje platit za to 
poskytovateli dohodnutou cenu. 

 
Čl. III.  

Doba trvání smlouvy 
 

 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to s účinností od …. Může být vypovězena 
kteroukoliv ze smluvních stran v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která počne běžet doručením 
písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 
Čl. IV.  
Cena 

 
 Smluvní strany se dohodly na ceně předmětu smlouvy ve výši ……. Kč měsíčně + DPH 
v zákonné výši. Tato částka bude uživatelem placena na účet poskytovatele na základě zaslané 
faktury, vždy nejpozději do 5. dne příslušného měsíce. 
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Čl. V.  

Ostatní ujednání 
 

 1)  Pro vjezd a výjezd do areálu poskytovatele (kde se nachází parkovací místo) bude řidič 
používat „GSM Klíč“, obsluhovaný přes svůj mobilní telefon. Při podpisu smlouvy vyplní žadatel 
v žádosti číslo svého mobilního telefonu, které bude vloženo do GSM modulu. Poskytovatel je 
oprávněn uživatelem mu sdělené číslo mobilního telefonu použít pouze pro účely plnění této 
smlouvy.    
 
 2) Poskytovatel neodpovídá uživateli vozidla za odcizení, ztrátu, zničení či jakoukoliv 
škodu vzniklou na jeho vozidle, eventuelně na věcech ve vozidle po dobu parkování na místě 
specifikovaném v čl. II. odst. 2) této smlouvy ani jinde v areálu poskytovatele. 
 

3) V případě prodlení uživatele vozidla s placením ceny parkování proti termínu splatnosti 
faktury, je uživatel vozidla povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení a poskytovatel je na základě této skutečnosti oprávněn 
odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností. Nárok na smluvní pokutu nemá vliv na případný 
nárok na náhradu škody. 

 
Čl. VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající obchodním a     
občanským zákoníkem. 

 
2) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – dispoziční plánek umístění parkovacího 
místa.  

 
3) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž uživatel obdrží jeden, 
poskytovatel dva originály. 

 
4) Smlouvu lze měnit pouze písemnými a oboustranně podepsanými dodatky. 
 
5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
6) Obě strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly a uzavírají ji svobodně a vážně, 
obsah této smlouvy je pro ně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

 
V Praze dne      V Praze dne  
 
 
Za poskytovatele:     Za uživatele: 

 

_______________________    _____________________ 
  Mgr. Miloslav Janeček 

 ředitel 


