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Provozní řád parkoviště WELLNESS HOTELU STEP 

(dále jen „Provozní řád“) 
 
I.   

Úvodní ustanovení 

1. Tento Provozní řád upravuje podmínky využívání venkovních parkovacích ploch v areálu 
WELLNESS HOTELU STEP na adrese Malletova 1141, 190 00 Praha 9 (dále jen „Parkoviště”) 
pro parkování motorových a jiných vozidel.  

2. Provozovatelem Parkoviště je společnost IC HOTELS a.s., IČ: 267 45 445, se sídlem 
Malletova 1141, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 8045 (dále jen „Provozovatel“). Parkoviště je provozováno v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

3. Parkoviště je nehlídané. Vjezd na Parkoviště je označen vjezdovou informační tabulí a dopravní 
značkou „Parkoviště“. 

4. Uživatelem Parkoviště je každá fyzická osoba, která zaparkuje své vozidlo na Parkovišti, popř. 
též spolucestující (dále jen „Uživatel“). Zaparkováním vozidla na Parkovišti se uživatel zavazuje 
dodržovat tento Provozní řád, včetně ceníku parkovného. Uživatel je povinen dodržovat zákon 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 
 

II.   
Smlouva o poskytnutí parkovacího stání 

1. Smlouva o poskytnutí parkovacího stání mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká konkludentně 
okamžikem vjezdu vozidla na Parkoviště (dále jen „Smlouva o poskytnutí parkovacího stání“). 

2. Předmětem Smlouvy o poskytnutí parkovacího stání je poskytnutí parkovacího stání na Parkovišti 
ze strany Provozovatele a závazek Uživatele uhradit za to Provozovateli cenu parkovného dle 
aktuálně platného ceníku. 

 
III.   

Cena parkovného a parkovací karta 

1. Cena parkovného je stanovena platným ceníkem, který je uveden v příloze k tomuto Provoznímu 
řádu.  

2. Cenu za parkování je Uživatel povinen uhradit na recepci WELLNESS HOTELU STEP.  

3. Po zaplacení ceny parkovného je Uživateli vydána parkovací karta, která opravňuje Uživatele k 
zaparkování Vozidla na Parkovišti v době na ní uvedené. Parkovací karta musí být viditelně 
umístěna za čelním sklem vozidla. 

4. Od platby ceny za parkování jsou osvobozeni držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. 
 

IV.   
Povinnosti Uživatele 

Uživatel je povinen: 

o dodržovat tento Provozní řád, pokyny na informačních tabulích a dopravní značení v areálu 
Parkoviště a řídit se pokyny pracovníků Provozovatele,  

o řádně uhradit cenu parkovného, 
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o umisťovat na Parkoviště výlučně vozidla technicky způsobilá k provozu na pozemních 
komunikacích, která jsou označena platnými registračními značkami, 

o po zaparkování vozidlo vždy řádně uzavřít, uzamknout a zajistit jej proti samovolnému pohybu,  
o umístit vozidlo výhradně na vyznačených parkovacích stáních tak, aby nepřekáželo jiným 

vozidlům v parkování, provozu či manipulaci,  
o na vyhrazených parkovacích místech parkovat pouze v případě, že je k tomu oprávněn,  
o udržovat na Parkovišti pořádek a čistotu, 
o neprovádět na Parkovišti opravy vozidel, jejich mytí nebo jiné obdobné činnosti odporující účelu 

Smlouvy o poskytnutí parkovacího stání, 
o předcházet škodám na zdraví či majetku a jakékoli nebezpečí škody či vznik škody neprodleně 

oznámit Provozovateli.  
 

V.  
Odpovědnost za škody a kamerový systém 

1. Parkoviště je nehlídané a Provozovatel neposkytuje ochranu vozidla před odcizením, vloupáním 
či poškozením. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené odcizením vozidla nebo 
jeho části, odcizením příslušenství nebo věcí odložených ve vozidle, ani za škody způsobené 
poškozením vozidla. Uživateli se důrazně nedoporučuje nechávat ve vozidle jakékoli cennosti, 
osobní věci či vybavení. 

2. V areálu Parkoviště je provozován kamerový systém. Kamerové záznamy lze na žádost 
poskytnout Policii ČR v rámci vyšetřování dopravních přestupků a trestných činů. 
 

VI.   
Kontrola dodržování Provozního řádu 

1. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování povinností stanovených tímto Provozním 
řádem a v případě jejich porušení přijmout opatření k ochraně svých práv, zejm. uplatnit práva 
uvedená v tomto článku Provozního řádu.  

2. Vozidla parkující na Parkovišti v době od 22:00 do 6:00 hodin bez platné parkovací karty 
viditelně umístěné za čelním sklem vozidla mohou být ze strany Provozovatele opatřena 
technickým prostředkem k zabránění odjezdu vozidla. Technický prostředek k zabránění odjezdu 
bude na vozidle ponechán do okamžiku, kdy Uživatel řádně uhradí veškeré splatné závazky vůči 
Provozovateli, zejm. cenu parkovného za celou dobu umístění vozidla na Parkovišti ve výši dle 
aktuálně platného ceníku.  

3. Poruší-li uživatel povinnost zaparkovat v době od 22:00 do 6:00 hodin na Parkovišti výlučně 
s platnou parkovací kartou viditelně umístěnou za čelním sklem vozidla, popř. jinou důležitou 
povinnost uloženou mu tímto Provozním řádem, je Provozovatel oprávněn požadovat uhrazení 
smluvní pokuty ve výši 2.500 Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná na 
výzvu Provozovatele. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Provozovatele na náhradu 
způsobené škody. 

 
VII.   

Závěrečná ustanovení 

Tento Provozní řád je platný a účinný ode dne 1. 11. 2019. 

Provozní řád spolu s přílohami je umístěn na recepci WELLNESS HOTELU STEP či recepci 
SPORTCENTRA STEP a webových stránkách www.wellness-hotel-step.cz. Telefonický kontakt 
na recepci WELLNESS HOTELU STEP: +420 296 786 350. 

Seznam příloh: 1. Ceník parkovného 
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Ceník parkovného - Parkoviště WELLNESS HOTELU STEP 
 
(Příloha č. 1 Provozního řádu parkoviště WELLNESS HOTELU STEP) 
 
 
Osobní automobily   290 CZK (12 EUR) / noc 
Autobusy    800 CZK (33 EUR) / noc  
 
 
Ceník parkovného je platný a účinný od 1. 11. 2019. 

 


