
čísıø Smlouvy: 18000670

sMLouvA o POSKYTOVÁNÍ PARKOvAcícH sLužEB
V PD PINKI PARK

uzavřená dle uSt. § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve Znění

Poskytovatel:

Objednatel:

pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva")

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a. S.
Se sídlem Renrıeská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: c260733098
Zapsán dne 01.01.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
bankovní spojení:
účet č.:
Zastoupený Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na Základě plné moci
(dále jen „Poskytovatel")

UNIQA pojišťovna, a.s.
Sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6
IČO: 49240480
Dıč: c2699003142
zapsán dne 28.05.1993 v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 2012
bankovní Spojení:
účet č.:
zastoupený Ing. Martinem Žáčkem, CSc., předsedou představenstva

Ing. Lucií Urválkovou, místopředsedkyní představenstva
(dále jen „Objednatel")

II.
Předmět a účel smlouvy

(1) Poskytovatelje vlastníkem pozemku p. č. 1160/30, zastavěná plocha a nádvoří, v katastru nemovitostí
k. ú. Staré Brno, obec Brno, Zapsaného na listu vlastnictví č. 6039 vedeném Katastrálním úřadem pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, a na něm stojícístavby parkovacího domu PINKI
PARK při ulici Kopečné v Brně (dále jen „parkovací dům"). Poskytovatel Se touto smlouvou Zavazuje
umožnit Objednateli užívání 3 parkovací Stání v parkovacím domě za účelem parkování osobního
vozidla Objednatele (dále jen „parkovací Služba") v souladu S parkovacím řádem parkovacího domu
platným pro předplacené parkování (dále jen „parkovací řád"), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

III.
Doba trvání smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 kalendářního roku bez rezervace, počínaje dnem
01.01.2019 do 31.12.2019.
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Smluvní Strany se dohodly na aktivaci parkovacích karet dne 01.01.2019 Za předpokladu, že
nejpozději dne 21.12.2018 bude Objednatelem uhrazeno parkovné a jistota dle čl. IV. této Smlouvy.
V opačném případě bere Objednatel na vědomí, že parkovací karty budou Poskytovatelem aktivována
nejpozději do 12:00 hodin pracovního dne následujícího po zaplacení parkovného Spolu Sjistotou
v hotovosti nebo v případě bezhotovostní platby po připsání uvedených plateb na účet Poskytovatele.
Sjednané podmínky této smlouvy jsou výsledkem individuální dohody smluvních Stran.
Vpřípadě, že Objednatel neuhradí parkovné dle čl. IV. nejpozději do 11.01.2019 pozbývá tato
smlouva platnosti a účinnosti.

IV.
Cena parkovacích Služeb

Objednatel Se Zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu za poskytování parkovacích Služeb (dále jen
„parkovné") ve výši 75.000,- Kč Za 3 parkovací Stání Za 1 kalendářní rok, tj. Za celou dobu trvání
smlouvy. Kparkovnému bude fakturována DPH vplatné Zákonné výši. Celková cena parkovného
včetně DPH činí 90.750,- Kč. Výše parkovného byla Stanovena dohodou smluvních Stran.
Poskytovatel se Zavazuje aktivovat parkovací karty s evidenčním č. 91, 92, 93 dle ustanovení čl. III.
Smluvní Strany prohlašují, že Objednatel karty č. 91, 92, 93 již disponuje na základě Smlouvy o
poskytování parkovacích Služeb č. 1700448 uzavřené dne 10.11.2017 (dále jen „předchozí smlouva")
a není povinen tyto parkovací karty po Skončení účinnosti předchozí smlouvy Objednateli vracet, ale
je oprávněn Si je ponechat v držení pro účely této smlouvy.
Objednatel Se zavazuje uhradit jistotu Spojenou S vydáním parkovací karty (dále jen „jistota”) ve výši
200,- Kč/karta, tj. celkem 600,- Kč. Poskytovatelem bude bez zbytečného odkladu od uzavřenísmlouvy
vydána parkovací karta, a to oprotijistotě ve výši 200,- Kč/karta, kterou Objednatel uhradí na pokladně
Poskytovatele, popř. mu bude jistota vyfakturována Společně S parkovným. Současně s převzetím
parkovací karty podepíše Objednatel Poskytovateli předávací protokol. Bez uhrazené jistoty a podpisu
předávacího protokolu nebude parkovací karta Objednateli vydána. Jistota Slouží k pokrytí nákladů
Poskytovatele v případě poškození či Ztráty parkovací karty - pokud k tomuto dojde v průběhu trvání
Smlouvy a Objednatel bude požadovat vydání náhradní parkovací karty, je předjejím předáním
povinen složit jistotu novou a podepsat předávací protokol.
Parkovné Spolu s jistotou je splatné předem na celou dobu trvání Smlouvy na základě faktury
vystavené Poskytovatelem současně S uzavřením této Smlouvy. Faktura je Splatná ihned od jejího
vystavení. Toto datum je i datem uskutečněného Zdanitelného plnění.
Smluvní strany se tímto dohodlv. že jistota za parkovací kartv č. 91. 92. 93 uhrazená Objednatelem
na základě ředchozí smlou nebude Pos tovatelem o skončení účinnosti ředchozí smlou
Objednateli vrácena, nýbrž započítána na úhradu jistotv spojené svydáním karet podle této
smlouy.

V.
Vzájemná komunikace

Veškeré písemnosti budou Smluvními stranami vzájemně doručovány poštou na adresu uvedenou
v Záhlaví této Smlouvy, popř. na jinou dohodnutou adresu. Písemnosti jsou zasílány jako obyčejná
Zásilka, doporučené psaní, doporučené psaní s dodejkou.

(2) Pokud je písemnost Zasílána jako obyčejná zásilka, má Se za to, že byla doručena 3. pracovní den
po odeslání. Jestliže svým jednáním nebo opomenutím adresát Zmařil doručení písemnosti Zasílané
jako doporučené psaní nebo doporučené psaní S dodejkou a písemnost bude poštou vrácena
jako nedoručitelná, účinky doručení nastávajív den, kdy bude Zásilka vrácena Zpět odesílateli.
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VI.
Další povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je povinen aktivovat Objednateli parkovací karty č. 91, 92, 93 umožňující vjezd a výjezd

vozidla do a Z parkovacího domu dle podmínek této Smlouvy.

VII.
Další povinnosti objednatele

Objednatel Se zavazuje postupovat při využívání poskytované parkovací Služby vsouladu stouto

Smlouvou a S provozním řádem, jinak nese odpovědnost Za veškerou škodu či újmu vzniklou

v Souvislosti S porušením této povinnosti.
Objednatel je povinen prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou využívat parkovací službu

na základě této Smlouvy S provozním řádem a zajistit, aby tyto osoby parkovací řád dodržovaly.

V opačném případě nese Objednatel odpovědnost Za veškerou škodu či újmu vzniklou v Souvislosti

S porušením těchto povinností.
Objednatel se zavazuje vrátit Poskytovateli parkovací karty do 5 dní od ukončení Smlouvy. Za ztrátu,

poškození nebo nevrácení parkovacích karet bude Objednateli účtován poplatek ve výši 200,- Kč/1 ks

včetně DPH, který je Poskytovatel oprávněn Započíst na Složenou jistotu dle čI. IV. odst. 3, 5.

V případě parkování vozidla v parkovacím domě po ukončení této Smlouvy je Objednatel povinen

dodržovat provozní řád parkovacího domu platný pro krátkodobé parkování, vyvěšený v parkovacím

domě.

VIII.
Odstoupení Od smlouvy

Poskytovatel je oprávněn Od smlouvy odstoupit v případě:
v opakovaného porušení parkovacího řádu.

Objednatel je oprávněn od smlouw odstoupit v případě porušení ČI. VI. odst. 1 této Smlouvy.

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámenío odstoupení druhé Smluvnístraně
nebo dnem zmaření doručení tohoto oznámení.

X.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být Změněna či doplněna pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní

strana Obdržíjeden Stejnopis.
Smlouva je platná dnem podpisu druhé Smluvnístrany a účinná dnem zveřejněnív registru Smluv.

Tato Smlouva podléhá uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Smluvní Strany Se dohodly, že tuto Smlouvu zašle k uveřejnění v registru Smluv

Brněnské komunikace a.s.
Smluvní strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat

ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Práva a povinnosti smluvních Stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými

ustanoveními Z. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.



(7) Obě Smluvní Strany prohlašují, Že Si Smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly a na
důkaz SouhlaSu S výše uvedenými ustanoveními připojuji Své podpisy.

Přílohy: č. 1 - Parkovací řád PD PlNKI PARK

Za Poskytovatele: Za Objednatele:

V Brně dne: 03 _m_ 2019 V Brně dne: 91/. ÄĹŰ/vp

...............

In Luděk Borov Ing. Martin `
generálníř ditel, na zákla p né moci předseda před

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Ing. Lucie Urválková
místopředsedkyně představenstva




