
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ SYSTÉMU PRO PLACENÍ 
PARKOVNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM MPLA 

 
smluvní strany:  
Město Moravská Třebová 
zastoupené: Ing. Pavlem Charvátem, starostou města 
sídlo: Nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová 
IČO: 00277037 
DIČ: CZ00277037 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní email:  
(dále jen „Odběratel“) na straně jedné 
 
a 
 
obchodní firma: MPLA, s.r.o. 
zastoupená: Petrem Váverkou, jednatelem 
sídlo: Slezská 2310/115, Praha 3, 130 00 Praha 3, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 201627 
IČO: 14106477 
DIČ: CZ14106477 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé 
 
uzavírají tuto smlouvu o zřízení a provozování systému pro placení parkovného 
prostřednictvím internetového platebního systému MPLA 
 

1. Úvodní ustanovení 
Dodavatel poskytuje služby spojené s platebním stykem a zúčtováním, a to skrze jím 
vyvíjené a provozované SW řešení, zejména se specializací na systémy on-line 
komunikace a placení pomocí mobilního internetového systému a mobilních aplikací 
za použití běžných platebních karet, zejména VISA, MasterCard, palivových karet a 
dalších v parkovacích zónách (zónách placeného stání), tak i s možností jeho propojení 
na systém parkoviště ovládající vjezd a výjezd vozidel (dále jen „MPLA“). Dodavatel 
prohlašuje, že má zkušenosti s provozováním platebního styku skrze systém pro 
placení služeb prostřednictvím platebních karet na internetu. 
 

2. Předmět smlouvy 
a. Dodavatel se zavazuje, že zpřístupní pro uživatele služeb těchto parkovišť, místních 

komunikací nebo jejich úseků v městě Moravská Třebová, které lze v souladu s 
ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona o pozemních komunikacích užít k stání 
silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy, vymezených v Nařízení Rady města Moravská Třebová č. 3/2022, platební 
systém umožňující placení parkovného prostřednictvím MPLA a že jeho 
prostřednictvím bude po dobu trvání této smlouvy realizovat platební styk pro 
Odběratele, a to včetně zúčtování plateb přijatých od uživatele (dále jen „Systém“). 

b. Odběratel umožní Dodavateli za podmínek sjednaných v této smlouvě implementovat 
a realizovat skrze něj platby parkovného. 

c. Dodavatel vyúčtuje Odběrateli parkovné zaplacené prostřednictvím Systému a 
převede příslušné finanční prostředky ve prospěch účtu Odběratele, a to za podmínek 
této Smlouvy. 



d. Systém bude vytvářet a uchovávat elektronické záznamy o průběhu komunikačních 
aktivit. 

e. Dodavatel se dále zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy bude též Systém 
provozovat. 

f. Výše zpoplatnění parkovného je plně v kompetenci Odběratele, tj. Odběratel 
jednostranně stanoví výši parkovného, a to písemným oznámením Dodavateli 
s dostatečným předstihem, aby mohl Dodavatel nové ceníky včas implementovat 
(např. pokud se mění pouze výše cenových hladin a nemění se struktura ceníku a 
rozsah platnosti, postačuje s předstihem 10 pracovních dní včetně testování).  

g. Dodavatel je oprávněn nabídnout uživatelům Systému prémiové služby nebo tzv. 

„End user pricing“, ovšem vždy pouze se souhlasem uživatele Systému.   

h. Dodavatel se zavazuje zprovoznit aplikaci umožňující kontrolu úhrady dle RZ vozidla.  
 

 
3. Odpovědnost a povinnosti Dodavatele 

a. Dodavatel se zavazuje, že Systém vybuduje a zprovozní nejpozději do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 

b. Dodavatel prohlašuje a odpovídá za to, že má všechna práva k jednotlivým složkám 
Systému (zejména autorská a jiná práva k duševnímu vlastnictví) a je oprávněn Systém 
vybudovat a provozovat v souladu s touto smlouvou. 

c. Dodavatel se zavazuje, že systém vybuduje a bude provozovat s odbornou péčí, tj. 
zejména v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy. 

d. Dodavatel se zavazuje poskytovat na požádání Odběratele technické nebo jiné 
poradenství při tvorbě nebo úpravách komunikačních aktivit Odběratele. 

e. Po ukončení platnosti této smlouvy se Dodavatel zavazuje, že Systém včetně všech 
jeho komponent (i softwarových) odstraní, nebo upraví tak, aby nezasáhl do 
stávajícího parkovacího systému a tento mohl nadále fungovat bez jakýchkoliv 
omezení. 
 

4. Povinnosti Odběratele 
a. Odběratel poskytne Dodavateli při zřízení a provozu Systému potřebnou součinnost.  
b. Před tiskem nebo zveřejněním jakýchkoli tiskových nebo elektronických materiálů 

týkajících se placení parkovného prostřednictvím MPLA předloží Odběratel tyto 
Dodavateli k nahlédnutí a Dodavatel má právo opravit informace v tiskových nebo 
elektronických materiálech, ledaže se jedná o materiály, které již byly Dodavateli 
k nahlédnutí předloženy nebo které obsahují tytéž údaje a Dodavatel je písemně 
odsouhlasil. 
 

5. Osobní údaje 
a. Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, za 
předpokladu, že takové osoby udělily souhlas se zpracováním svých údajů a pouze v 
rozsahu stanoveném v takovém souhlasu. Dodavatel je oprávněn spravovat v rámci 
poskytovaných služeb vzniklé databáze zahrnující osobní údaje a zpracovávat tyto 
osobní údaje zejména pro statistické, jiné technické a personální vyhodnocení po celou 
dobu, na kterou je udělen souhlas osob, nositelů údajů. 

b. Dodavatel se zavazuje, že v případě kontroly činnosti Odběratele Úřadem pro ochranu 
osobních údajů poskytne Odběrateli veškerou možnou součinnost. 

c. Dodavatel je povinen přijmout taková opatření (personálního, technického a 
organizačního charakteru), aby při zpracování a jakémkoli jiném nakládání s osobními 
údaji dle této smlouvy nemohlo dojít k neoprávněnému či nahodilému přístupu třetích 
osob k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům, 



k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 
Tato povinnost Dodavatele trvá i po skončení zpracování osobních údajů na základě 
této smlouvy. 

d. V případě porušení pravidel nakládání s osobními údaji odpovídá Dodavatel Odběrateli 
i za případné sankce a pokuty z toho vyplývající uplatněné vůči Odběrateli a zavazuje 
se je Odběrateli uhradit. 
 

6. Poplatek za využití Systému, placení parkovného 
a. Odměna Dodavatele bude tvořena: 

i. Měsíčním poplatkem (za kalendářní měsíc) ve výši 2 000 Kč bez DPH. 
ii. Z parkovného dále hradí Odběratel Dodavateli transakční poplatky 3 % 

v případě platební karty VISA, MasterCard i palivových karet.  
iii. Dále bude odměna tvořena jednorázovým implementačním poplatkem ve výši 

12 700 Kč bez DPH. 
iv. Dále bude odměna tvořena jednorázovým poplatkem 1 900 Kč bez DPH za 

každou nepřenosnou licenci ke kontrolní aplikaci pro umožnění 
automatického načtení a vyhodnocení úhrady skrze RZ vozidla. 

v. Měsíční odměna za provoz kontrolní aplikace s funkcí automatického 
vyhodnocení úhrady parkovného načtením vozidla bude 270 Kč bez DPH. 

b. K odměně bude připočtena DPH ve výši platné sazby v den uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

c. Dodavatel se zavazuje Odběrateli zúčtovat veškeré platby parkovného (a to včetně 
zaslání detailního vyúčtování) provedené skrze Systém za příslušný kalendářní měsíc 
do 15. dne následujícího měsíce a převést ve prospěch účtu Odběratele příslušné 
finanční prostředky představující parkovné placené prostřednictvím Systému za 
příslušný kalendářní měsíc, a to do 30. dne následujícího měsíce na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy nebo na jiný účet, který Dodavateli Odběratel písemně oznámí. 

d. Dodavatel se dále zavazuje, že na své náklady zajistí vystavení daňového dokladu 
návštěvníkům (zákazníkům) za parkovné, a to jménem Odběratele. Tyto daňové 
doklady bude Dodavatel vystavovat s vlastní číselnou řadou. 
 

7. Různé 
Není-li jinak stanoveno ustanoveními o zpracování osobních údajů, je Dodavatel i 
Odběratel povinen po dobu trvání této smlouvy a 2 roky po jejím ukončení zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se na základě této smlouvy či v souvislosti 
s ní nebo při provozování Systému dozvěděl a veškeré takové informace budou 
považovány za důvěrné. Tato povinnost se nevztahuje na informace, které jsou nebo 
se stanou veřejně známými se souhlasem Odběratele. 
 

8. Účinnost a trvání smlouvy 
a. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu jak ze strany Odběratele, tak 

Dodavatele a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 
b. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Každá smluvní strana je oprávněna tuto 

smlouvu vypovědět s tím, že výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvním 
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

c. Po dobu výpovědní lhůty jsou smluvní strany povinny řádně plnit své povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. 
 

9. Závěrečná ustanovení 
a. Vzniknou-li z této smlouvy nebo z ujednání k jejímu provádění spory nebo názorové 

rozdíly, budou se strany snažit řešit je v první řadě cestou smíru a dohody. Smluvní 
vztah mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem.  

b. Jakékoli změny a doplňky smlouvy lze provádět pouze písemnými, vzestupně 
číslovanými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 



To neplatí u změn adres pro doručování a změny kontaktních osob a jejich kontaktních 
údajů, které jsou účinné doručením písemného oznámením této změny druhé smluvní 
straně. Pokud se některé z ustanovení této smlouvy stane či ukáže jako neplatné či 
neúčinné a toto ustanovení je možné oddělit od zbylých ustanovení smlouvy, nemá 
taková skutečnost vliv na platnost a účinnost celé smlouvy a strany se zavazují nahradit 
neplatné nebo neúčinné ustanovení takovým ustanovením novým, které v nejvyšší 
možné míře zachová hospodářský důvod neplatného či neúčinného ustanovení. 

c. Tato smlouva včetně případných dodatků bude v souladu se z. č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv v platném znění uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy 
v registru smluv zajistí Odběratel.  

d. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou shodných výtiscích, z nichž Odběratel i Dodavatel 
obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení smlouvy jsou rovnocenná a mají 
platnost originálu. 

e. Tato smlouva byla schválena na 2. schůzi Rady města Moravská Třebová konané dne 
22.11.2022 usnesením č. 62/R/211122. 

 
 
 

V Praze dne 22.11.2022      V Moravské Třebové dne 22.11.2022 
 
 
 
 
 
 

______________________________    _______________________________ 
MPLA, s. r. o.      Město Moravská Třebová 
Petr Váverka      Ing. Pavel Charvát 
jednatel      starosta města 

    


