
PARKING MANIACS – TERMS AND CONDITIONS  

1.    Definice pojmů 

Pro účely těchto Obchodních podmínek se: 

„Aplikací  Parking Maniacs“ rozumí mobilní aplikace Parking Maniacs umožňující svým 

uživatelům využívat platebního rozhraní služby MPLA a uzavírat smlouvy mezi Uživatelem a 

Parking Maniacs s.r.o. o jednorázové provizní odměně za poskytnutí informací o příležitosti k 

parkování. 

„Službou“  rozumí plnění Parking Maniacs s.r.o. spočívající v poskytnutí licence k 

užívání  Aplikace Parking Maniacs, na základě které je Uživatel oprávněn Aplikaci Parking 

Maniacs  užívat zejména za účelem (a) vyhledání nabídky parkovacích míst na parkovacích 

zónách ve vybraných městech v rámci ČR (b) zprostředkování informace od jiných uživatelů o 

volných nebo uvolňujících se parkovacích místech (c) úhrady za jednotlivé služby na účet 

provozovatelů Platebního rozhraní MPLA. 

„Platebním rozhraním MPLA“ rozumí platební rozhraní aplikace společnosti MPLA s.r.o., 

umožňující svým uživatelům online platby  poplatků za parkování ve zpoplatněných 

parkovacích zónách či poplatků za  parkování na některých soukromých parkovištích 

provozovaných komerčními  subjekty, platbu poplatků za zprostředkování informací o 

parkovacím místě jiným registrovaným uživatelům, na základě platebních služeb 

poskytovaných dle § 3 odst. 1 písm. c)  zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Platební 

rozhraní MPLA je ve smyslu těchto VOP rozhraní zpřístupněné výhradně aplikací Parking 

Maniacs a nikoli skrze vlastní mobilní aplikaci, kterou provozuje MPLA s.r.o. 

„Službou  MPLA“ rozumí služby, které jsou poskytovány uživatelům prostřednictvím MPLA 

s.r.o., tj. služba online platby poplatků za parkování ve zpoplatněných parkovacích  zónách a 

služba zprostředkování platby mezi uživateli za informace o parkovacím místě. 

„Obchodními  podmínkami“ rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky pro užívání 

Aplikace  Parking Maniacs. 



„Službou Parking Maniacs“  rozumí plnění Parking Maniacs s.r.o. spočívající v poskytnutí 

licence k užívání  Aplikace Parking Maniacs, na základě které je Uživatel oprávněn Aplikaci 

Parking Maniacs  užívat zejména za účelem (a) vyhledání nabídky parkovacích míst na 

parkovacích zónách ve vybraných městech v rámci ČR (b) zprostředkování informace od jiných 

uživatelů typu o volných nebo uvolňujících se parkovacích místech (c) úhrady za jednotlivé 

služby na účet provozovatelů Platebního rozhraní MPLA. 

„Smlouvou  o poskytování Služby“ rozumí smlouva uzavřená prostřednictvím 

prostředků  komunikace na dálku přes rozhraní Aplikace Parking Maniacs mezi Smluvními 

stranami,  jejímž předmětem je poskytování Služby Uživateli. 

„Smluvními  stranami“ rozumí Parking Maniacs s.r.o. a Uživatel. 

„Parking Maniacs s.r.o.“  rozumí společnost Parking Maniacs s.r.o., IČO: 08034133, se 

sídlem  Vlasty Buriana 503/10, Satalice, 190 15 Praha 20, zapsaná  v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  vložka 311894. 

„Uživatelem“  či „Uživateli“ rozumí každý,  kdo užívá Službu nebo jinak prostřednictvím 

Aplikace Parking Maniacs. 

 

2.    Úvodní ustanovení 

2.1.      Tyto Obchodní podmínky upravují práva a  povinnosti, která vznikají Parking Maniacs i 

Uživatelům na základě Smlouvy  o poskytování Služby uzavřené prostřednictvím Aplikace 

Parking Maniacs. 

2.2.      Tyto Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování 

Služby. 

2.3.      Uživatel bere na vědomí a  souhlasí s použitím prostředků  komunikace na dálku při 

uzavírání Smlouvy o poskytování Služby. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních 

prostředků na  dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování Služby si hradí Uživatel 

sám. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není  přijetím nabídky. 



2.4.      Smlouvu o poskytování Služby lze prostřednictvím Aplikace Parking Maniac uzavřít v 

českém jazyce. 

 

3.    Registrace Uživatele 

3.1.      Podmínkou pro uzavření Smlouvy  o poskytování Služby a užívání Služby je zřízení 

uživatelského účtu  Uživatele, tedy provedení registrace Uživatele prostřednictvím rozhraní 

Aplikace Parking Maniacs. 

3.2.       Registrace se provádí odesláním  registračního formuláře, ve kterém Uživatel vyjádří 

souhlas s těmito  Obchodními podmínkami. K registraci může Uživatel použít svůj  uživatelský 

účet zřízený na sociální síti Facebook, či svůj uživatelský účet  Google, či svůj uživatelský účet 

Apple, případně může vyplnit údaje  v registračním formuláři, včetně přístupového jména a 

hesla. 

3.3.       Parking Maniacs je oprávněna kdykoliv v budoucnu  v souvislosti s poskytováním 

Služby vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli  v případě, že toto bude vyžadováno ze 

zákonných důvodů. V případě neposkytnutí  vyžádaných údajů je Parking Maniac oprávněn 

uživatelský účet Uživatele zablokovat a  odstoupit od Smlouvy o poskytování 

Služby. ****Uživatelem vyplněné údaje Parking Maniac považuje za správné. Uživatel 

má  možnost údaje, které Parking Maniacs v souvislosti s poskytováním Služby 

poskytl,  kdykoli prostřednictvím Aplikace Parking Maniacs upravit. 

3.4.      Registrace je dokončena  zřízením uživatelského účtu.  Dokončením registrace 

Uživatele je uzavřena Smlouva o poskytování Služby.  Parking Maniacs zašle na e-mailovou 

adresu Uživatele, uvedenou v registračním formuláři, potvrzení o registraci,  uživatelské 

jméno a znění těchto Obchodních podmínek aktuálních ke dni uzavření Smlouvy o 

poskytování Služby ve formátu .pdf. 

3.5.      Provedením registrace Uživatel prohlašuje a  zavazuje se, že: 

(a)     je plně svéprávný, 



(b)     nebude používat Aplikaci Parking Maniacs v rozporu s právními předpisy, 

(c)      se před zahájením užívání  Parking Maniacs důkladně seznámil s těmito Obchodními 

podmínkami, že  jim zcela porozuměl a souhlasí s nimi, 

(d)     zajistí důvěrnost a  nezneužije identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení 

Uživatele  a pro přístup do Aplikace Parking Maniacs, zejména tyto identifikační údaje a 

hesla  nesdělí žádné třetí osobě, 

(e)      nebude zneužívat, blokovat,  modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Aplikace 

Parking Maniacs, nebo se i  jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Aplikace Parking 

Maniacs, 

(f)      bude při užívání Aplikace  Parking Maniacs respektovat práva Parking Maniacs s.r.o. a 

třetích osob, zejména při nakládání s předměty  práv duševního vlastnictví, 

(g)     porozuměl zásadám poskytování  Služby dle těchto Obchodních podmínek a je si 

vědom toho, že dle čl. 4.5 a čl. 4.6 těchto Obchodních podmínek  nenese Parking Maniacs 

s.r.o. odpovědnost za jakékoli vady plnění dle Dílčích smluv nebo za  škodu vzniklou v 

souvislosti s Dílčími smlouvami. 

3.6.      Pokud Uživatel poruší některý  ze svých závazků obsažených v čl. 3.5 těchto 

Obchodních podmínek, je Parking Maniacs s.r.o.  oprávněn odstoupit od Smlouvy o 

poskytování Služby. 

 

4. Vymezení služby 

4.1. Služba poskytuje Uživatelům využívání těchto funkcí: 

• Registrace 

• Platebního rozhraní Služby MPLA 

• Funkce Průzkumník 

• Funkce Řidič hledá 



• Funkce Řidič odjíždí 

• Funkce Řidič nabízí 

• Parkomat 

4.1.2 Funkce Registrace umožňuje registrovat uživatele do systému Parking Maniacs, pomocí 

autentizačního rozhraní Facebook, Google nebo Apple. Registrace je bezplatná na 

neomezenou dobu. 

4.1.3 Platební rozhraní MPLA je registrace uživatele ke Službě MPLA prostřednictvím Aplikace 

Parking Maniacs. Služba MPLA poskytuje Aplikaci Parking Maniacs odpovídající rozhraní. 

Registrace k Platebnímu rozhraní je bezplatné a řídí se VOP Služby MPLA: 

http://www.mpla.io/vseobecne-obchodni-podminky/ 

4.1.4 Funkce Průzkumník umožňuje po identifikaci volného parkovacího místa na ulici 

zaznamenat toto místo do mapy a sdílet přes rozhraní Služby s ostatními uživateli. Funkce 

Průzkumník je bezplatná. 

4.1.5 Funkce Řidič hledá umožňuje aktivní vyhledávání parkovacích míst v oblasti, kde se se 

řidič nachází, nebo zadávat a sdílet požadavek parkovacího místa ostatním uživatelům v 

kterékoli lokalitě v rámci ČR. Funkce Řidič hledá vyžaduje registraci na Platebním rozhraní 

MPLA, provozovaném Službou MPLA. Registrací samotnou nevzniká Uživateli funkce Řidič 

hledá žádný závazek k platbě. 

4.1.6 Funkce Řidič nabízí umožňuje řidičům, kteří opouštějí parkovací místo, zadat do systému 

Aplikace Parking Maniacs svoje geo koordináty a sdílet informace o uvolňujícím se parkovacím 

místě ostatním uživatelům. Funkce Řidič nabízí umožňuje Uživateli potvrdit příjezd Uživatele 

funkce Řidič hledá. Registrací samotnou nevzniká Uživateli funkce Řidič nabízí žádný závazek 

k platbě. 

4.1.7 Funkce Řidič odjíždí umožňuje identifikaci volného parkovacího místa na ulici, 

zaznamenat toto místo do mapy a sdílet přes rozhraní Služby s ostatními uživateli. Funkce 

Řidič odjíždí je identická se službou Průzkumník a je bezplatná. 



4.1.8 Funkce Parkomat umožňuje vyhledání parkovacích zón na základě sdílené aktuální 

polohy a zprostředkování platby mezi Uživatelem a Službou MPLA. Aplikace Parking Maniacs 

poskytuje prostřednictvím funkce Parkomat pouze UX rozhraní. 

 

5.    Platební podmínky 

5.1. Aplikace Parking Maniacs obsahuje placené funkce 

    (a) Funkce Řidič hledá  

Funkce Řidič hledá je zpoplatněna maximálním poplatkem 15 CZK. Pro provedení platby musí 

Uživatel funkce Řidič hledá potvrdit souhlas se zpracováním platby, který uděluje po 

úspěšném zaparkování stisknutím tlačítka "Potvrdit". Aplikace po potvrzení odešle Push 

notifikaci druhému Uživateli, který platnou informaci poskytl, vyrozumění o provedené 

platbě. Provizní odměna bude přičtena na virtuální účet Uživatele až poté, co Uživatel funkce 

"Řidič hledá" potvrdil úspěšné zaparkování. V jiném případě nárok na provizní odměnu 

nevzniká. 

    (b) Parkomat 

Funkce Parkomat se řídí platebními podmínkami stanovenými Službou MPLA. 

 

5.2. Aplikace Parking Maniacs obsahuje tyto neplacené funkce 

   (a) Registrace 

 

   (b) Platební rozhraní 

 

   (c) Průzkumník,  

 

   (d) Řidič nabízí 



 

   (e) Řidič odjíždí 

 

   (f) Statistika odměn 

5.3. Pro využívání všech funkcí je vyžadována registrace na Platební rozhraní MPLA. V případě 

Uživatelů funkce Řidič hledá je číslo karty MPLA, přidělené Službou MPLA využito ke stržení 

smluvního poplatku, v případě Uživatelů funkcí Průzkumník, Řidič nabízí a Řidič odjíždí k 

připsání jednorázové provizní odměny. 

5.4. Platby za využívání funkce Parkomat budou strhávány z účtu uživatele na základě VOP 

poskytovatele Služby MPLA. Odkaz na tyto VOP je součástí tohoto dokumentu v odstavci 4.1.3 

 

6. Vyplácení provizních odměn 

6.1. Uživatelům funkcí Průzkumník, Řidič nabízí a Řidič odjíždí náleží po potvrzení úspěšného 

využití parkovacího místa Uživatelem funkce "Řidič hledá" odměna, stanovená ve formě 

provize, ve výši 66,6% z poplatku, který Parking Maniacs účtuje Uživateli funkce "Řidič hledá". 

Výše poplatku je stanovena těmito VOP na 15 CZK, z čehož 66,6% činí 10 CZK. 

6.2. Provizní odměna je vyplácená Uživatelům po dosažení minimální částky 200 CZK, která je 

ekvivalentní hodnotě "Dukátů" viditelné ve funkci "Statistika odměn". Před dosažením této 

částky na účtu Uživatele nevzniká nárok na okamžité proplacení provizní odměny. Parking 

Maniacs není správcem prostředků ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) Zákona o platebním styku. 

 

6.3.      Platby za využívání Služby Parking Maniacs budou  prováděny bezhotovostně na účet 

Služby MPLA. Služba MPLA je zde pouze zprostředkovatelem Platebního rozhraní a využívání 

rozhraní MPLA se řídí výhradně VOP Služby MPLA, na které odkazuje bod 4.1.3 tohoto 

dokumentu. 



6.4. Provizní odměna bude poukázána na účet uživatele registrovaný pod kódovým 

označením MPLA karta poskytnutým Službou MPLA. Předávání dat k transakcím je upraveno 

v souladu s GDPR s poskytovatelem Služby MPLA. 

6.5. Časová Lhůta k automatickému poukázání provizní odměny na účet Uživatele neexistuje 

a řídí se dosažením minimální výše 200 CZK. 

6.6. V případě ukončení Služby provozovatelem dojde k automatickému vyplacení všech 

provizních odměn na účty Uživatelů. 

 

6.    Licence 

6.1.       Licence Uživatele  k užívání Aplikace Parking Maniacs je bezúplatná, nevýhradní, 

teritoriálně omezená na oblast ČR a časově omezená po dobu trvání Smlouvy o poskytování 

Služby. Tato licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí  osobu. 

6.2.       Uživatel není oprávněn prodávat, licencovat,  pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit 

Aplikaci Parking Maniacs třetím osobám. 

6.3.       Veškerá práva k obsahu Parking Maniacs (včetně jména, kódů, ochranných známek, 

software, videí, obrázků,  grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým částem jsou 

výhradním  majetkem Parking Maniacs s.r.o. anebo smluvních partnerů Parking Maniacs, 

kterým Parking Maniacs k jejich užívání  poskytl licenci. 

6.4.      Uživatel je povinen užívat  Aplikaci Parking Maniacs výhradně způsobem odpovídajícím 

těmto Obchodním podmínkám a za účelem užití Služby. Uživatel není oprávněn udělovat 

licence, sublicence,  kopírovat, upravovat nebo vytvářet souborná či odvozená díla z Aplikace 

Parking Maniacs. Uživatel není oprávněn zpětně překládat, dekompilovat nebo se 

jinak  pokoušet extrahovat zdrojový kód Aplikace Parking Maniacs nebo její části. 

Uživatel  nesmí jakýmkoliv způsobem získávat ani se pokoušet získávat 

jakékoliv  rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoliv materiály či 



informace  týkající se Aplikace Parking Maniacs, které nejsou nebo nebyly veřejně 

zpřístupněny  nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Parking Maniacs s.r.o. 

6.5.      Uživatel je povinen používat  Aplikaci Parking Maniacs výlučně pro osobní, nekomerční 

účely. 

7.    Dostupnost a údržba Aplikace Parking Maniacs 

7.1.      Parking Maniacs s.r.o. není povinna zajistit  neustálou a nepřetržitou dostupnost 

Aplikace Parking Maniacs. 

7.2.      Aplikace Parking Maniacs je  kompatibilní s operačním systémem Android ve verzi 6 a 

vyšší a operačním  systémem iOS ve verzi 11 a vyšší. Pro správné fungování Aplikace Parking 

Maniacs musí  být uživatel připojen k internetu, v případě mobilního internetu je  třeba 

připojení o rychlosti alespoň 3G. Možnost stažení Aplikace Parking Maniacs není  geograficky 

nijak omezena. Užívání Aplikace Parking Maniacs je dálkově sledováno  prostřednictvím plně 

anonymizovaného nástroje Firebase Analytics. 

7.3.      Uživatel bere na vědomí, že  je Parking Maniacs s.r.o. oprávněn omezit nebo  zcela 

přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru z důvodu  údržby tohoto serveru. 

7.4.      S požadavky na řešení  technických problémů znemožňujících či ztěžujících řádné 

užívání Aplikace Parking Maniacs  se Uživatelé mohou obracet na podporu Aplikace Parking 

Maniacs, na e-mail parkingmaniacs@gmail.com 

7.5.      Parking Maniacs s.r.o. nenese odpovědnost za  výpadky provozu serveru technického 

charakteru způsobené bez zavinění Parking Maniacs.  Parking Maniacs s.r.o. je povinna 

vyvinout maximální úsilí, aby v takovém případě v co  nejkratším možném termínu zajistil 

zprovoznění Služby. 

9.    Odstoupení od smlouvy 

9.1.      Uživatel je oprávněn kdykoli odstoupit  od Smlouvy o poskytování Služby bez udání 

důvodu. Uživatel je oprávněn  od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit prostřednictvím 

odinstalování  Aplikace Parking Maniacs. Tím není dotčeno zákonné právo Uživatele odstoupit 



od Smlouvy o poskytování Služby též zasláním vzorového formuláře  k odstoupení od Smlouvy 

o poskytování Služby, která tvoří přílohu č.1  těchto Obchodních podmínek. Právní poměry 

Uživatele vůči provozovatelům  Služby MPLA nejsou bez dalšího odstoupením od Smlouvy o 

poskytování  Služby dotčeny. 

9.2.       V případě, že Uživatel poruší jakoukoli  povinnost stanovenou zákonem nebo 

Smlouvou o poskytování Služby, má Parking Maniacs s.r.o.  právo omezit Uživateli užívání 

Služby a/nebo od Smlouvy o poskytování Služby  odstoupit. 

9.3.      Parking Maniacs s.r.o. je oprávněna Smlouvu  o poskytování Služby kdykoli vypovědět 

z důvodu ukončení či omezení  provozu Aplikace Parking Maniacs, přičemž výpovědní doba 

činí dva týdny a počíná  běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď 

smlouvy  doručena Uživateli. Závazky Parking Maniacs s.r.o. ve věci vyplacení provizní odměny 

tím nebudou dotčeny. 

11.           Závěrečná ustanovení 

11.1.   Smluvní strany sjednávají, že  veškeré právní poměry založené Smlouvou o poskytování 

Služby se řídí českým  právem. 

11.2.   Tam, kde zákon, Smlouva o  poskytování Služby nebo tyto Obchodní podmínky vyžadují 

komunikaci  v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím e-mailu  nebo 

jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají  pochybnosti o obsahu zprávy 

a jejich odesílateli. 

11.3.   Je-li některé ustanovení  těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo 

nepoužitelné, nebo se  takovým stane, namísto dotčených ustanovení nastoupí ustanovení, 

jehož či  jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností  nebo 

neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena  platnost ostatních 

ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy o poskytování  Služby či těchto Obchodních podmínek 

vyžadují písemnou formu. 

11.4.    Znění těchto Obchodních podmínek může Parking Maniacs s.r.o.  měnit či doplňovat. 

Změny těchto Obchodních podmínek je Parking Maniacs s.r.o. povinna  Uživateli oznámit e-



mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu  nejméně 30 dní před tím, než změna nabude 

účinnosti. Uživatel je oprávněn ve  lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o změně těchto 

Obchodních podmínek změnu  odmítnout a písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu o 

poskytování Služby,  přičemž výpovědní doba činí dva týdny a počíná běžet prvním dnem 

následujícím  po dni, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena Parking Maniacs s.r.o. Pokud 

Uživatel smlouvu  ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou těchto Obchodních 

podmínek souhlasí. 

 


