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I. OBECNÁ USTANOVENÍ 
1. Parkoviště pro návštěvníky Národního technického muzea je zřízeno na jižním okraji 

pozemku parc. č. 2105/2 v k.ú. Holešovice v ulici Kostelní. Provozovatelem 
parkoviště je Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, 170 78 Praha 7 - 
Holešovice, IČ 00023299, DIČ CZ00023299 (dále jen provozovatel). 

2. Na parkovišti je zřízeno a provozováno 42 placených parkovacích stání. Provozovatel 
je oprávněn kdykoliv omezit parkovací kapacitu nebo provozní dobu parkoviště, 
případně parkoviště pro uživatele zcela a bez předchozího upozornění uzavřít. 

3. Parkoviště je určeno k parkování osobních automobilů, motocyklů a jízdních kol 
návštěvníků Národního technického muzea, ale i ostatní veřejnosti (dále uživatelé). 
Uživatelem se tak rozumí všechny osoby, které vjely nebo vstoupily do prostoru 
parkoviště. 

4. Uživatelé se při používání parkoviště musí řídit Provozním řádem parkoviště. 

5. Parkoviště je provozováno jako samoobslužné nehlídané placené stání s celoročním 
provozem. 

6. Na jihozápadním okraji parkoviště (tj. vpravo od vjezdu) je vyhrazená plocha se 
stojanem pro bezplatné parkování 10 jízdních kol. 

7. Parkoviště je určeno pro vjezd a parkování osobních automobilů, jejichž maximální 
přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a jednostopých vozidel (dále jen vozidla). 
Vozidla musí mít platnou registrační značku a jejich technický stav musí vyhovovat 
příslušným právním předpisům. 

8. Na parkoviště nesmí vjíždět vozidla s přívěsnými vozíky. 

9. Na parkovišti platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Uživatelé jsou povinni 
dbát v prostoru parkoviště na bezpečnost a plynulost provozu, řídit se výstražnými 
nápisy a značkami a přizpůsobit svou jízdu aktuálním podmínkám provozu 
parkoviště. Příjezdové a odjezdové komunikace jsou povinni uživatelé udržovat 
volné pro ostatní uživatele parkoviště. 

10. Rychlost jízdy v prostoru parkoviště je maximálně 10 km/hod a platí zde přednost zprava. 

11. Uživatelé parkoviště jsou povinni uposlechnout pokynů zástupce provozovatele 
(členů ostrahy objektu) a nebo pověřených zaměstnanců provozovatele. 

II. PROVOZNÍ DOBA PARKOVIŠT Ě 
1. Provozní doba parkoviště pro uživatele je každý den v týdnu od 7:00 do 23:00. 

Tento čas je vymezen otevřením a uzavřením vjezdové brány parkoviště. 

2. V případě ponechání vozidla a parkování v čase od 23:01 do 6:59 je omezený 
výjezd z parkoviště a poplatek za parkování je účtován i za tuto dobu. 

3. Nejdelší doba nepřetržitého parkování je 7 kalendářních dnů. 

III. POPLATEK ZA PARKOVÁNÍ 
1. Poplatek za parkování stanovuje provozovatel. 

2. Pokud provozovatel neurčí jinak, tak od platby poplatku za parkování nejsou 
osvobozena vozidla žádných uživatelů s výjimkou jízdních kol odstavených na 
vyhrazeném místě. 

3. Jednotný poplatek za parkování za jedno vozidlo (osobní automobil i motocykl) je 
stanoven Ceníkem NTM. Stanovená cena je za každou započatou hodinu. 

4. Nejkratší doba placeného parkování je 60 minut. 

5. Poplatek za parkování se nehradí při výjezdu do 10 minut po vjezdu (prvních 10 
minut je zdarma). 

6. Poplatek za parkování se hradí při výjezdu platební kartou nebo platební aplikací 
v mobilním zařízení s NFC čipem (mobil, hodinky, …). Platba v hotovosti není možná. 

7. Daňový doklad o platbě poplatku za parkování je následně ke stažení na 
https://dokladonline.eu. 

IV. VJEZD A VÝJEZD 
1. Vjezd na parkoviště 

a) Před vjezdem do parkoviště je řidič informován světelnou signalizací o tom, zda 
jsou na parkovišti volná parkovací místa, nebo zda je parkoviště obsazeno. 

b) Uživatel musí zastavit vozidlo před vjezdovou závorou, identifikovat se na 
terminálu platební kartou nebo platební aplikací v mobilním zařízení s NFC čipem 
(mobil, hodinky, …) a po otevření závory může vjet do parkoviště. Závora se po 
průjezdu vozidla automatický uzavře. Otevření závory je načasováno pro průjezd 
jednoho vozidla. Jednu platební kartu nebo platební aplikaci v mobilním zařízení 
s NFC čipem (mobil, hodinky, …) je možné použít současně pouze pro 
identifikaci jednoho parkujícího vozidla. 

c) Po vjezdu na parkoviště musí uživatel zaparkovat vozidlo na některé volné 
parkovací místo. V případě, že uživatel nenalezne volné parkovací místo (např. 
z důvodu chybného parkování jiného uživatele nebo závady signalizace), může 
v době do 10 minut od vjezdu parkoviště opustit bez povinnosti platit poplatek za 
parkování. 

2. Výjezd z parkoviště 

a) Při výjezdu musí uživatel zastavit vozidlo před výjezdovou závorou a identifikovat 
se na terminálu stejnou (!) platební kartou nebo platební aplikací v mobilním 
zařízení s NFC čipem (mobil, hodinky, …) jako při vjezdu. 

b) Po identifikaci na výjezdu je parkující v případě přesáhnutí času 10 minut pro 
bezplatné parkování vyzván k úhradě poplatku za parkování (je možno použít 
libovolnou platební kartou nebo platební aplikaci v mobilním zařízení s NFC 
čipem (mobil, hodinky, …). 

c) Po otevření závory může uživatel vyjet z parkoviště. Závora se po průjezdu 
automaticky uzavře. Otevření závory je načasováno pro průjezd jednoho vozidla. 

V. 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, Policii ČR a dále 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. 

VI. POVINNOST UŽIVATELŮ 
1. Na ploše parkoviště je uživatelům parkoviště zakázáno: 

a) provádět jakoukoliv údržbu a opravy vozidel včetně jejich čištění, 

b) manipulovat s pohonnými hmotami a oleji, 

c) kouřit a používat otevřený oheň, 

d) odkládat jakékoliv předměty, znečišťovat plochy odpadky, včetně úniku 
provozních kapalin z vozidla, 

e) ponechávat osoby, zvířata a cennosti v zaparkovaných vozidlech, 

f) ponechávat děti a zvířata pohybovat se po parkovišti bez dozoru, 

g) bezdůvodně se zdržovat na ploše parkoviště, 

h) při odchodu a příchodu na parkoviště se pohybovat mimo vyznačené 
komunikace pro chodce, 

i) ponechávat volně pobíhat psy a jiná zvířata bez vodítka, 

j) pohybovat se po parkovišti na kolečkových bruslích, skateboardech, 
koloběžkách nebo na jiných prostředcích (např. motokárách atp.), 

k) pohybovat se po parkovišti v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných 
a psychotropních látek snižujících pozornost, 

l) odstavovat jízdní kola mimo vyznačené místo, 

m) provozovat na parkovišti stánkový nebo pochůzkový prodej, provádět 
dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či 
manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí, 

n) umisťovat na parkovišti nebo ploty letáky, transparenty, hesla, výzvy apod., 
a to i připevněných na karoserie parkujících vozidel, 

o) používat zábavnou pyrotechniku, 

p) poškozovat zaparkovaná vozidla nebo kola, 

q) žebrat, provádět jakékoli taneční, eskamotérské, hudební nebo pěvecké 
produkce, provozovat jakékoli další zábavní aktivity, včetně sázek, loterii nebo 
hazardních her, 

r) 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 a nebo při příchodu používat pouze 
komunikace vyznačené pro chodce. 

4. Před opuštěním zaparkovaného vozidla je uživatel povinen vozidlo nebo jízdní kolo 
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 provozovateli poplatek za parkování i za blokované parkovací stání. 
Provozovatel má právo omezit uživatele technickým prostředkem až do doby úplné 
úhrady těchto poplatků. Tím není nikterak dotčeno právo provozovatele na náhradu 
jiné 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. 

VII. ZÁVADY 
1. V případě dopravní nehody, poškození majetku provozovatele či jakékoliv závady 

nebo jiné poruchy na vjezdové nebo výjezdové závoře, terminálech, nebo jiných 
částech parkoviště, musí uživatel kontaktovat členy ostrahy provozovatele přes 
intercomy, které jsou umístěny vpravo od vjezdu, resp. na odjezdovém terminálu, 
nebo telefonicky na 220 399 211. 

2. Ostraha objektu provozovatele podle okolností přivolá pověřeného zaměstnance 
provozovatele nebo řeší problém s uživatelem samostatně. 

3. V případě nemožnosti identifikace uživatele na terminálu při výjezdu z důvody ztráty 
nebo poškození nebo nefunkčnosti platební karty nebo platební aplikace v mobilním 
zařízení s NFC čipem (mobil, hodinky, …) zajistí ostraha objektu sepsání záznamu 
s uvedením identifikace uživatele (uživatel je povinen ostraze prokázat svoji 
totožnost), vozidla, přibližného času vjezdu na parkoviště (pro určení přesného času 
vjezdu na parkoviště podle kamerových záznamů) a času výjezdu z parkoviště, 
přičemž uživatel se podpisem záznamu zavazuje uhradit poplatek za parkování 
podle skutečné doby parkování. 

VIII. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Provozní řád parkoviště je viditelně umístěn u vjezdu na parkoviště a uvnitř 

parkoviště a je dostupný na webových stránkách NTM. 

2. Provozní řád parkoviště nabývá účinnosti dnem 1.12.2022. 

  V Praze dne 30. listopadu 2022 

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

 Mgr. Karel Ksandr 
 generální ředitel 


