
 

 

  PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ 

„ARGENTINSKÁ – PRAHA 7“ 
 

I. 
Provozovatelem parkoviště je: 

Obchodní jméno: 4NL a.s. 
Adresa: ZA POTOKEM 46/4 PRAHA 10 – 106 00 
IČO 044 10 483  
DIČ CZ 044 10 483 

II. 

Všobecná ustanovení 

· Parkoviště je zřízeno jako veřejné, organizované provozovatelem a hlídané s regulovanou 
parkovací dobou.  

· Je určeno pro parkování osobních vozidel s maximální váhou 3,5 tuny a maximální délkou 
vozu 5,5 metru. Při překročení rozměrů vozu rozhodne obsluha parkoviště o jeho možném 
vjezdu na parkoviště a určení parkovacího místa. 

· V případě vjezdu osobního vozidla či dodávkového vozu s přívěsem bude přívěs brán jako 
další osobní vozidlo, pokud nepřekračuje maximální stanovenou délku. 

· Vjíždějící vozidla musí splňovat technický stav zejména v souladu se zákonem č. 56/2001 
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou č. 102/1995 Sb., o schvalování technické  způsobilosti a technických 
podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. Rozměry vozidla musí odpovídat technickým možnostem parkoviště. 

· V prostorách parkoviště platí obecná pravidla provozu v souladu se zákonem č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

 

III. 
Práva a povinnosti provozovatele 

a) Provozovatel odpovídá za:  

· zveřejnění ceníku za parkování a výtahu z textu „Provozního řádu“ na jednotné 
informační tabuli umístěné na viditelném místě při vjezdu na parkoviště 



 

 

· vydání kontrolního jednoznačně identifikovatelného dokladu řidiči o zaparkování 
vozidla 

· platnost a správnost účetního dokladu vydaného, v případě přímé platby, zákazníkovi 
obsluhou parkoviště  

· organizaci provozu na parkovišti 
· označení parkoviště v souladu s příslušnou právní normou 
· udržování pořádku a čistoty na parkovišti 
· sjízdnost komunikací na parkovišti 
· škody, které prokazatelně vznikly na vozidlech a jejich příslušenstvích po dobu 

parkování na parkovišti  
· předložení „Provozního řádu parkoviště“ uživateli, jestliže si jej vyžádá k nahlédnutí  

 

b) Práva provozovatele:  

· jestliže se zákazník neprokáže kontrolním dokladem o zaparkování, provozovatel má 
právo zjistit jeho totožnost a nahlédnout do dokladů o vozidle, včetně provedení o tomto 
zápis. 

· odmítnout parkování vozidla, které zjevně nesplňuje technický stav vozidla pro provoz 
na pozemních komunikacích. 

· odmítnout parkování vozidla, které přesahuje maximální povolený limit stanovené 
délky či váhy vozidla. 

· při vjezdu na parkoviště s přívěsným vozíkem / přívěsem účtovat toto přípojné vozidlo 
jako další osobní vůz dle platného ceníku. 

· u vozidla ze kterého uniká PHM, olej či jiné kapaliny má provozovatel nárok na uhrazení 
jednorázové pokuty 5.000,- Kč. Vedle toho má dále nárok na náhradu škody, kterou 
mu zákazník způsobil. 

· při neoprávněném parkování je oprávněn provozovatel provézt odtažení vozu na 
náklady zákazníka – majitele vozu ( provozovatele ) a to i v případě, že vozidlo nebude 
zjevně technicky způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích. Dále také pokud 
nebude za vozidlo zaplacen poplatek parkovného v době do třiceti dnů od vjezdu na 
parkoviště. 

c) Provozovatel neodpovídá za:  

· škodu na vozidle a jeho příslušenství, která prokazatelně nevznikla na parkovišti po 
dobu parkování v provozní době parkoviště 

· škodu, kterou způsobil řidič jiného vozidla, provozovatel nemohl nehodě zabránit a 
osoba řidiče, který škodu způsobil je poškozenému známa. Poškozený v tomto 
případě uplatní škodu přímo proti této osobě 

· odcizení vozidla způsobené osobou, která se prokázala kontrolním dokladem, nebo 
jejíž totožnost byla prokazatelně zjištěna 

· odcizení a poškození věcí ve vozidle, které nejsou jeho příslušenstvím 
· škody způsobené živelnou pohromou. 



 

 

IV. 
Práva a povinnosti uživatele 

a) Uživatel má povinnost:  

· dodržovat ustanovení tohoto „Provozního řádu“ 
· uposlechnout pokynů obsluhy parkoviště při organizaci provozu parkoviště a provozu 

vozidel na něm 
· neponechávat v zaparkovaném vozidle parkovací kartu či parkovací lístek 
· v případě ztráty parkovacího lístku či parkovací karty o zaparkování prokázat obsluze  
· parkoviště svoji totožnost a umožnit jí nahlédnout do dokladů o vozidle 
· za neoprávněné parkování zaplatit za každý den parkování provozovateli parkoviště 

720,- Kč 
· přívěsný vozík / přívěs je nutné technicky zabezpečit proti jeho odcizení uzamčením 

botičkou či jiným technicky přípustným způsobem tak, aby nebylo možné jej odtáhnout. 
· uzamknout vozidlo a zavřít okénka vozu, případně další zavíratelné části 

(zavazadlový prostor, střecha kabrioletu apod.) 
· neponechávat ve vozidle věci, které nejsou příslušenstvím vozidla 
· nezakrývat zaparkované vozidlo plachtou 
· neznečišťovat prostor parkoviště 
· neprovádět na parkovišti opravy, údržbu a nemanipulovat s PHM a oleji 
· oznámit obsluze parkoviště poškození, která na vozidle jsou v době jeho příjezdu na 

parkoviště 
· oznámit před odjezdem z parkoviště obsluze parkoviště každé poškození, zničení, 

stejně tak odcizení vozidla za dobu parkování 
· při násilném vniknutí do vozidla, nebo při odcizení jeho součásti, jestliže škoda zjevně 

převyšuje, a dále při jiném poškození přesahujícím zjevně škodu 1.000,- Kč, 
ponechat vozidlo na místě a ihned ohlásit případ obsluze parkoviště 

· vyplnit, podle instrukcí obsluhy parkoviště, formuláře pro nahlášení škody pojišťovně 
a nechat je potvrdit policií 

· vozidlo poškozené při parkování přistavit k prohlídce likvidátorovi pojišťovny na 
adresu pojišťovny dle instrukcí obsluhy parkoviště  

 

b) Práva uživatele:  

· na bezvadný výkon služeb ze strany provozovatele a případné vady či nedostatky 
reklamovat  

· obdržet platný účetní doklad o provedených platbách 
· obdržet výtisk hlášení o škodě pojišťovně podepsaný obsluhou parkoviště  

 

 



 

 

V. 
Ceny za parkování 

Ceny za parkování jsou uvedeny na ceníku umístěném na informační tabuli u vjezdu do 
parkoviště.  

 

VI. 
Provozní doba parkoviště 

Parkoviště je provozováno: v režimu non – stop  od 00:00 do 24:00 hod.  

 

VII. 

Provozní řád nabývá platnosti dnem: 1. 07. 2022 
 

4NL a.s. 
 
 


