
Smlouva o zajištění služby placení parkovného prostřednictvím SMS 

 

Smluvní strany: 

Statutární město Pardubice 

se sídlem Pernštýnské náměstí  1,  530 21 Pardubice 

zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

IČO: 00274046 

DIČ: CZ00274046 

bankovní spojení: KB Pardubice, č.ú.  

(dále jen „město“) 

a 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

se sídlem Teplého 2141, 532 21 Pardubice 

IČO: 63217066 

DIČ: CZ63217066 

zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 

bankovní spojení: KB Pardubice, č.ú.  

zapsaný v obchodním rejstříku vedením Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1241 

(dále jen „dopravní podnik“) 

I) Preambule 

1) Město na základě ustanovení § 23 zákona o pozemních komunikacích stanovilo svým 

nařízením oblasti, ve kterých je možno užívat pozemní komunikace ke stání motorového 

vozidla pouze po zaplacení po zaplacení parkovacího poplatku. Město chce umožnit 

uživatelům pozemní komunikace úhradu parkovného prostřednictvím SMS. 

2) Dopravní podnik spolupracuje s třetí osobou při zajišťování služby úhrady jízdného 

prostřednictvím SMS. Smluvní strany považují za vzájemně výhodné, pokud dopravní podnik 

zajistí pro město možnost úhrady parkovného prostřednictvím SMS (tzv. virtuální parkovací 

lístek) v rámci své spolupráce s poskytovatelem služby SMS jízdenky.  

II) Předmět smlouvy 

Dopravní podnik se zavazuje zajistit pro město službu placení parkovného prostřednictvím 

SMS tak, že sjedná vlastním jménem na svůj účet poskytování takové služby třetí osobou ve 

prospěch města tak, aby městu vznikl vůči třetí osobě (poskytovateli služby) přímý nárok na 

odvedení tržeb z parkovného.  



III) Podmínky zajištění služby 

1) Ceny parkovného hrazené prostřednictvím SMS budou stanoveny v souladu s příslušným 

nařízením Statutárního města Pardubic. Město je povinno oznámit dopravnímu podniku 

změnu tohoto nařízení nejpozději 6 týdnů před účinností takové změny.  

2) Dopravní podnik poskytne městu vždy do každého 5. dne v měsíci údaje o tržbách 

parkovného prostřednictvím SMS za předcházející měsíc. Město na základě těchto údajů 

vystaví vždy do každého 10. dne v měsíci účetní doklad, kterým vyúčtuje tržby konečnému 

poskytovateli služby.  

3) Dopravní podnik sjedná podmínky smlouvy s konečným poskytovatelem tak, aby částka ve 

výši úhrnu parkovného zaplaceného prostřednictvím SMS za kalendářní měsíc, byla konečným 

poskytovatelem služby odváděna přímo na účet Statutárního města Pardubic, č. účtu: , a to 

vždy do 30 dnů od skončení příslušného měsíce.  

4) Dopravní podnik dále sjedná podmínky tak, aby byla ze strany města, resp. Městské policie 

Pardubice, umožněna účinná kontrola dodržování povinností zaplatit za stání na místní 

komunikaci poplatek dle příslušného nařízení města. Za tím účelem bude konečný 

poskytovatel povinen umožnit městu a Městské policii Pardubice přístup do databáze plateb 

parkovného ve vztahu k registrační značce vozidla, na něž je poplatek placen, a době, za 

kterou je poplatek zaplacen.  

IV) Délka trvání závazku 

Závazek dle této smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to do 31. 1. 2019.  

V) Odměna a platební podmínky 

Za zajištění služby bude město hradit dopravnímu podniku odměnu ve výši 15 % z vybraných 

tržeb, která bude splatná na základě faktury vystavené dopravním podnikem, nejdříve však 

dne následujícího po připsání částky odpovídající tržbám z parkování prostřednictvím SMS na 

účet města. K takto vypočtené výši úplaty bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle 

účinných předpisů. 

VI) Závěrečná ujednání 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá 

okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2) Smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu  

k řádnému uveřejnění do registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 

uveřejněna bez podpisů. O uveřejnění smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní 

stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 

kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

3) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 

jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

4) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 

504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 



5) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 

smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 

této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev 

učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 

této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

6) Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 

doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní 

strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či 

jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout 

kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

7) Smluvní strany se dohodly, že právní režim této smlouvy se použije i na plnění poskytované 

oběma smluvními stranami před dnem nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však od 

1.2.2017.  

8) Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah podrobně znají a souhlasí s ní.  

9) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.  

 

V Pardubicích ..............................                          

 

 

 

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

Ing. Martin Charvát        Ing. Tomáš Pelikán 

     primátor             místopředseda představenstva 

statutárního města Pardubice     Dopravního podniku města Pardubic a.s. 


