
Obchodní podmínky 
  

Základní údaje a podmínky rezervace 
 

1.1 Provozovatelem služby a správcem parkoviště je firma RoMilPark s.r.o., Ke 
Klubovně 1708/21, 15500 Praha 5 – Stodůlky, IČ:04250753, DIČ: CZ04250753  
(dále jen „provozovatel“). 
 
1.2 Služba nabízí pronájem plochy pro parkování vozidel formou nájmu 
jednotlivých stání na této ploše, která se nachází na okraji Prahy 5 Řeopryje 
vzdáleném cca 10 kilometrů od letiště Praha Ruzyně (dále jen „parkoviště“). 
Součástí služby je zajištění přepravy zákazníků a jejich zavazadel z  
parkoviště k odletové hale letiště Praha Ruzyně a zpět (dále jen „přeprava“). 
Přeprava je zajišťována vozidly provozovatele. 
 
1.3 Parkoviště poskytuje služby v nepřetržitém provozu, 24 hodin denně. 
 
1.4 Parkoviště je placené a střežené automatickým kamerovým a bezpečnostním 
systémem. 
 
1.5 V době příjezdu a odjezdu je vždy přítomna obsluha parkoviště. V případě, že 
nebude služba na místě je třeba ji kontaktovat na tel. čísle: 722 200 400 i v 
případě jakéhokoliv problému. 
 
1.6 Ceny poplatků za parkování jsou uvedeny v příloze těchto obchodních 
podmínek. Platné ceny lze také nalézt v kanceláři na parkovišti nebo na 
webových stránkách. Cena za přepravu na/z letiště je zahrnuta v  
poplatku za parkování. Při stanovení ceny se započítává každý započatý den. 
 
1.7 Parkování je možné rezervovat maximálně 1 (jeden) rok předem. 
Maximální délka parkování je 1 měsíc, nebude-li s provozovatelem výslovně 
dohodnuto na základě individuální písemné smlouvy, či dohody delší období. Po  
překročení této doby již provozovatel parkoviště v žádném ohledu nenese 
odpovědnost za škodu na zaparkovaném vozidle. 
 
1.8 Parkovací místa se rezervují na telefonním čísle 722 200 400 e-mailem na: 
info@zaparkujteuletiste.cz, nebo prostřednictvím formuláře na webových 
stránkách www.zaparkujteuletiste.cz. 
 
1.9. Každé auto musí mít svou rezervaci. Jedna SPZ, jedna rezervace. 
 
1.10 Provozovatel je oprávněn bez udání důvodů zrušit rezervaci, pokud 
rezervující neuvede ve své rezervaci úplné kontaktní údaje, které jsou 
vyžadovány rezervačním systémem, tj. Čas příjezdu na parkoviště, registrační 
značku auta, emailový kontakt, či telefonní číslo. 
Provoz parkoviště řídí obsluha a parkující jsou povinni se řídit jeho pokyny. 

http://www.zaparkujteuletiste.cz/


Vjezdem na parkoviště zákazníci vyjadřují souhlas s ustanoveními těchto 
obchodních podmínek a k tomuto okamžiku uzavírají smlouvu s provozovatelem, 
jejíž obsahem je poskytnutí parkovacího místa řidiči motorového vozidla a jemu 
spolucestujících osob a závazek řidiče k úhradě parkovného a dodržování těchto 
podmínek. Řidiči motorových vozidel, pohybujících se v prostorách parkoviště, 
prohlašují, že jsou provozovateli nebo oprávněnými držiteli těchto motorových 
vozidel. 
Motorová vozidla odhlášená z evidence motorových vozidel, vozidla zjevně 
technicky trvale nezpůsobilá k provozu a motorová vozidla, která jsou na 
parkovišti zaparkovaná déle než 3 měsíce, se považují za motorová vozidla  
překážející provozu na parkovišti. 
 
1.11 Vjezd a parkování motorových vozidel s úniky provozních kapalin nebo s 
jiným technickými závadami je zakázáno a v případě vzniku škody způsobené 
špatným technickým stavem motorového vozidla je zákazník povinen uhradit  
způsobenou škodu. 
 
Osoby, které se pohybují v prostorách parkoviště, jsou odpovědné za jakoukoli 
škodu, kterou svým jednáním způsobí provozovateli nebo třetím osobám. Děti a 
zvířata se mohou pohybovat na parkovišti pouze v doprovodu dospělých osob, 
které samy odpovídají za jejich bezpečnost. 
 
Protizákonné jednání jakýchkoliv osob vyskytujících se v prostorách parkoviště 
řeší na základě oznámení postižených Policie ČR a ostatní orgány činné v 
trestním řízení. 
 
 

 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Odpovědnost za škodu na vozidle a jeho příslušenství odstaveném na 
parkovišti  
a způsobeném třetí osobou je vymezena občanským zákoníkem.  

2. Škody vzniklé na vozidle a na jeho příslušenství odstaveném na parkovišti, 
je uživatel povinen oznámit neprodleně po zjištění, nejpozději však před 
opuštěním parkoviště pracovníkům ostrahy provozovatele.  

3. Uživatel odpovídá za škodu, kterou v důsledku porušení smluvních 
povinností nebo povinností stanovených právními předpisy či tímto 
Provozním řádem způsobí provozovateli parkoviště nebo jiné osobě.  

4. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození věcí 
ponechaných v zaparkovaných motorových vozidlech. 

 
 
POVINNOST UŽIVATELŮ 

1. Na ploše parkoviště je uživatelům parkoviště zakázáno:  
a) Provádění jakékoliv údržby a oprav vozidel včetně jejich čištění.  
b) Manipulovat s pohonnými hmotami a oleji.  



c) Kouřit a používat otevřený oheň, mimo vyhrazená místa, označená 
provozovatelem.  
d) Odkládat jakékoliv předměty, znečišťovat plochy odpadky, včetně úniku 
provozních kapalin z vozidla.  
e) Ponechávat osoby, zvířata a cennosti v zaparkovaných vozidlech.  
f) Při odchodu a příchodu na parkoviště se pohybovat mimo vyznačené 
komunikace pro chodce.  
g) Ponechávat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka, náhubku).  
h) Pohybovat se po parkovišti na kolečkových bruslích, skateboardech, 
koloběžkách nebo na jiných prostředcích (např. motokárách atp.).  
i) Pohybovat se po parkovišti v podnapilém stavu nebo pod vlivem 
omamných a psychotropních látek snižujících pozornost.  
j) Odstavovat zavazadla mimo vyznačené místo  
k) Provozovat na parkovišti stánkový nebo pochůzkový prodej, provádět 
dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či 
manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí.  
l) Umisťovat na parkovišti nebo ploty letáky, transparenty, hesla, výzvy 
apod. a to  
i připevněných na karoserie parkujících vozidel.  
m) Používat zde zábavnou pyrotechniku.  
n) Poškozovat zaparkovaná vozidla.  
o) Žebrat, provádět jakékoli taneční, eskamotérské, hudební nebo pěvecké 
produkce, provozovat jakékoli další zábavní aktivity, včetně sázek, loterii 
nebo hazardních her.  
p) Poškozovat zařízení, plochy a ostatní příslušenství parkoviště.  

2. Uživatelé jsou povinni dohlížet na pohyb a bezpečnost dětí, které se s nimi 
v prostoru parkoviště nacházejí.  

3. Uživatelé jsou povinni při odchodu z parkoviště anebo při příchodu 
používat pouze komunikace vyznačené pro chodce.  

4. Před opuštěním zaparkovaného vozidla je uživatel povinen vozidlo řádně 
uzamknout a zabezpečit proti odcizení.  

5. Uživatelé jsou povinni parkovat s vozidly přesně na vyznačených 
parkovacích stáních. Pokud uživatel tuto povinnost poruší a zamezí tak 
využití dalšího stání, je povinen uhradit smluvní pokutu provozovateli ve 
výši ceny tohoto stání v souladu s článkem III. tohoto Provozního řádu. 
Provozovatel má právo omezit uživatele technickým prostředkem - tzv. 
botičkou, až do doby úplné úhrady těchto nákladů. Smluvní pokutou není 
nikterak dotčeno právo provozovatele na náhradu škody vzniklé 
provozovateli v plném rozsahu.  

6. Pokud uživatel poruší povinnosti vyplývající z tohoto Provozního řádu 
parkoviště, nebo je-li to nutné pro ochranu důležitých práv provozovatele, 
je provozovatel oprávněn přijmout opatření, aby umožnil ostatním 
uživatelům provozovatele řádně užívat služby parkoviště, nebo aby 
ochránil svá práva na úhradu plateb.  

7. Uživatelé jsou povinni respektovat všechny pokyny a upozornění 
provozovatele při pohybu v prostoru parkoviště, zejména v prostoru vstupu 
a východu.  



 
 
 
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Provozní řád parkoviště jsou povinni dodržovat všichni uživatelé parkoviště.  
2. Provozní řád parkoviště bude viditelným způsobem umístěn uvnitř 

parkoviště u kanceláře provozovatele a v prostoru vjezdu do parkoviště.  
3. Provozní řád parkoviště nabývá účinnosti dnem 1.8.2015 

 

V Praze dne 1.8.2015 

 

Miloslav Manina  

Majitel společnosti 

Provozovatel: 

 RoMilPark s.r.o., 

 Ke Klubovně 1708/21, 

 15500 Praha 5 – Stodůlky, 

 IČ:04250753, DIČ: CZ04250753   

 

 

 


