
SMLOUVA O ZŘÍZENI A PROVOZOVÁNÍ SYSTÉMU PRO PLACENÍ 
PARKOVNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM MPLA 

č. MPO-VS/KUP/000568/2018/Sta

smluvní strany: statutární město Olomouc
zastoupeno: RNDr. Alešem Jakubcem, Ph.D., náměstkem primátora
sídlo: Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
IČ:00299308
DIČ: CZ 00299308
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 115-3673840227/0100 
(dále jen „Odběratel") na straně jedné

a

obchodní firma: MPLA, s.r.o.
zastoupená: Petr Váverka, jednatel
sídlo: Slezská 2310/115, Praha 3, 130 00 Praha 3
IČ:24852333
DIČ: CZ24852333
bankovní spojení: Fio banka a. s.
číslo účtu: 2600327997/2010
(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
a. Dodavatel poskytuje finanční 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 za použití 
běžných platebních karet, zejména VISA, MasterCard, CCS a dalších 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.

b. Dodavatel prohlašuje, že je držitelem licence udělené ve smyslu zákona č. 284/2009 
Sb., o platebním styku.

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

• oblast vymezená svislými dopravními značkami IZ8a - začátek zóny a IZ8b - konec 
zóny s příslušným symbolem a dodatkovým textem

• zpoplatněné parkovací plochy označené dopravní značkou IP12 a dodatkovou tabulí 
s textem.

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. Systém bude fungovat následujícím způsobem:

• Uživatel načte mobilním telefonem QR kód parkovacího úseku (nálepka, cedule 
atp.) či zadá přímý odkaz na parkovací úsek např. mpla.io/kód_úseku (nálepka, 
cedule) do internetového prohlížeče. Alternativně zadá mpla.io do prohlížeče 
mobilního telefonu a vybere parkovací úsek z roletového menu. Aplikace 
následně zobrazí stránku dané parkovací zóny.

• Uživatel vybere z roletového menu RZ vozidla. Pokud používá aplikaci poprvé, 
pak je vyzván k zadání RZ. Uživatel může zadat až tři RZ, které si může v nastavení 
kdykoliv v budoucnu změnit.

• Stránka aplikace po výběru RZ zobrazí ceník formou roletového menu. Každá 
položka obsahuje částku a čas parkování. Uživatel po výběru z nabídky vybere 
platební metodu (platební karta nebo CCS) a přejde k platbě tlačítkem 'Zaplatit". 
Pokud uživatel aplikace používá poprvé, je vyzván ke spárování platební či 
palivové karty a následně je přesměrován do platební brány. Veškeré údaje o 
platebních či palivových kartách jsou ukládány serverech příslušné banky.

d. Dodavatel umožní platbu parkovného zaplaceného prostřednictvím Systému ve 
prospěch účtu Odběratele, a to za podmínek této Smlouvy.

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

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

g. Výše zpoplatnění parkovného je plně v kompetenci Odběratele, tj. Odběratel 
jednostranně stanoví výši parkovného, a to písemným oznámením Dodavateli.

3. Odpovědnost a povinnosti Dodavatele
a. Dodavatel se zavazuje, že Systém vybuduje a zprovozní do 1. 4. 2018.
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 se zákonem č. 

101/2000 Sb. v platném znění 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 měsíčním poplatkem ve výši 9 500,- Kč bez DPH, 

na který bude vystaven účetní doklad do 15tého dne následujícího měsíce.
b. 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 a jejich jednu kopii zašle 
vždy též Odběrateli pro potřeby daňové evidence Odběratele.

7. Různé
a. 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.

b. Dodavatel není oprávněn užívat obchodní jméno, ochranné známky či jiná označení 
Odběratele pro jakékoliv své účely, zejména marketingové.

c. Dodavatel se zavazuje bezplatně poskytnout nezbytnou součinnost Odběrateli nebo 
jím pověřené osobě za účelem statistického vyhodnocení provozu systému, jež je 
předmětem této smlouvy, provozovaného pro město Olomouc.

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

Dodavatele.
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. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze činit pouze na základě písemné dohody 
smluvních stran.

c. 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.

d. Tato smlouva včetně případných dodatků bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb.,
0 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.

e. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích, z nichž Odběratel
1 Dodavatel obdrží dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení smlouvy jsou rovnocenná 
a mají platnost originálu.

V Praze dne

MPLA, s. r. o. 
Petr Váverka 
jednatel

V Olomouci dne
r 7 .03. 2018

statutární město Olomouc 
RNDr. Alešem Jakubcem, Ph.D., 
náměstkem primátora


