
PROVOZNÍ ŘÁD NEHLÍDANÝCH PARKOVACÍCH PLOCH
OC FORUM LIBEREC

Vážení návštěvníci, 

vítáme Vás v obchodním centru Forum Liberec. Naším cílem je vytvoření příjemného a bezpečného prostředí pro vaši maximální spokojenost. Žádáme Vás, 
abyste dodržovali právní předpisy ČR, aktuální vládní nařízení a pravidla uvedená v tomto řádu. Areál obchodního centra Forum Liberec a Parkovacího domu je 
soukromým majetkem. Níže uvedené podmínky jsou v případě akceptace ze strany zákazníka považovány za uzavření smlouvy v níže uvedeném znění

Práva a povinnosti provozovatele
1.  Provozovatel zodpovídá za dopravní značení a organizaci provozu na 

parkovišti.
2.  Provozovatel upozorňuje, že parkoviště není hlídané a nezajišťuje tak 

ochranu a ostrahu zaparkovaných automobilů. Provozovatel parkovacích 
ploch tedy v žádném případě neručí za takové jednání třetích osob, které má 
za následek krádež, vloupání, či jiné poškození vozidla, bez ohledu na to, zda 
je či není tato třetí osoba oprávněna zdržovat se na parkovacích plochách. 
Provozovatel ručí pouze za škody způsobené prokazatelně zaměstnanci 
provozovatele, a to bez ohledu na to zda byla škoda způsobena úmyslně 
či z  hrubé nedbalosti. Ostraha (včetně obsluhy kamerového systému) 
vykonává dohled nad pakovacími plochami pouze z důvodů provozních, 
přičemž zajišťuje zejména plynulost provozu, dodržování vodorovného i 
svislého dopravního značení a podává informace zákazníkům OC Forum 
Liberec. 

3.  Záznamy z kamerového systému jsou poskytovány pouze Policii ČR a dalším 
orgánům činných v trestním řízení. Záznamy jsou pořizovány v souladu 
s GDPR a platnou legislativou.

4. Provozovatel neodpovídá za parkující dopravní prostředky a jejich obsah.
5.  Provozovatel si vyhrazuje právo změnit provozní dobu parkoviště nebo 

jakékoli jeho části či ceny za využití parkovacích služeb. Provozní doba 
a ceny za parkování jsou zveřejněny na parkovacích automatech. K zajištění 
pohledávek vůči zákazníkovi týkajících se náhrady a pohledávek vzniklých 
v  souvislosti s parkováním na parkovacích plochách má provozovatel 
zadržovací právo k přivezenému vozidlu, a to i tehdy, nepatří-li vozidlo 
zákazníkovi, ale třetí osobě, a může vlastními prostředky zabránit odjezdu 
vozidla. Vykonání zadržovacího práva může být odvráceno poskytnutím 
jistiny.

6.  Provozovatel je oprávněn:
 6.1.  požadovat po zákaznících plnění jejich povinností vyplývajících 

z tohoto řádu a v případě jeho porušení odmítnou zaparkování daného 
dopravního prostředku;

 6.2.  odmítnout zaparkování dopravního prostředku, ze kterého uniká PHM, 
olej, jiné kapaliny nebo jinak ohrožuje čistotu či bezpečnost parkoviště;

 6.3.  vydávat zákazníkům pokyny související s parkováním a zajištění 
bezpečnosti a provozu parkoviště;

 6.4.  odmítnout zaparkování dopravního prostředku plnícího reklamní či 
propagační účel bez předchozího schválení Správy obchodního centra;

 6.5.  požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každé porušení 
tohoto provozního řádu (pokuta nevylučuje právo požadovat náhradu 
škody způsobené na majetku OC FORUM Liberec).

 6.6.  odtáhnout vozidlo na náklady zákazníka v případě, že vozidlo zabírá 
více jak jedno parkovací místo. 

Práva a povinnosti zákazníka 
1.  Zákazník má právo na parkování jím řízeného vozidla (dále jen „vozidlo“) 

na volném parkovacím místě (při respektování vodorovného a svislého 
dopravního značení) na parkovacích plochách obchodního centra (dále jen 
„PP“) za podmínek udaných v tomto řádu. Právo na odstavení vozidla na 
určitém parkovacím místě neexistuje.

2.  Při odmítnutí smluvních podmínek obsažených v tomto řádu a na parkovacím 
lístku (dále jen „PL“) má řidič právo opustit PP do 5 minut od vjezdu. Pokud 
tak neučiní, je to považováno za souhlas se smluvními podmínkami.

3.  Při parkování vozidla je zákazník povinen dodržovat dopravní značení 
a  všechna ustanovení pravidel silničního provozu (tedy svislé a vodorovné 
dopravní značky, světelné signály, pravidlo přednosti zprava, maximální 
povolenou rychlost 20 km/hod, informační tabule, značení na podlaze, 
apod.) umístěné v PP stejně jako všechny stávající právní předpisy týkající 
se provozu a řízení motorových vozidel. Zaparkuje-li zákazník vozidlo tak, že 

vedlejší parkovací místa nemohou být použita podle značení, je za takovéto 
zneužití parkovacího místa povinen zaplatit náhradu odpovídající aktuálnímu 
platnému tarifu. Maximální povolená výška vozidla je 2 m.

4.  Zákazník je povinen pečlivě uschovat parkovací lístek, přičemž za ztrátu či 
poškození PL je provozovatel oprávněn účtovat částku 1 000 Kč (v případě, 
že nebude zákazník ochoten poskytnout obsluze parkovacího domu 
potřebná data pro případné dohledání příjezdu vozidla na PP a doložení 
vlastnictví vozidla). Pokud řidič při ztrátě PL potřebná data poskytne a 
opouští PP v době, která je dle aktuálního ceníku zdarma, bude mu účtována 
částka 100 Kč. V případě, že tuto dobu přesáhne a potřebná data poskytne, 
bude mu účtována částka 100 Kč + sazba odpovídající aktuálnímu ceníku 
parkovného.

5.  Na parkovacích plochách OC FORUM Liberec není povoleno:
 5.1. kouření, používání otevřeného ohně;
 5.2.  odkládání a skladování předmětů všeho druhu, obzvláště předmětů 

z hořlavých materiálů;
 5.3.  čerpání do nádrží vozidel, provádění oprav, vyměňování olejů, nabíjení 

akumulátorů a vypouštění chladicích kapalin;
 5.4. ponechání motoru v běhu po delší dobu, zkoušení motoru a troubení;
 5.5.  parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím 

provoz PP a vozidel, která nejsou v řádném technickém stavu a nesplňují 
technické předpisy;

 5.6.  parkování vozidel v jízdních pruzích, před nouzovými východy, na 
přechodech pro chodce a před východy, vzhledem k možnému 
narušení provozu;

 5.7.  bezdůvodné shromažďování a pohyb osob na PP, který přímo nesouvisí 
s bezodkladným nástupem a výstupem osob a naložení a vyložení 
nákladu z/do vozidla.

 5.8.  Pořizovat obrazové nebo jiné záznamy bez předchozího písemného 
souhlasu obchodního centra.

6.  Jakékoli odstranění registračních značek, např. za účelem nového přihlášení 
vozidla, je zákazník povinen předem nahlásit provozovateli. Pokud lze, 
vzhledem ke stavu či rozsahu poškození vozidla, důvodně předpokládat, 
že se ho chtěl vlastník zbavit, bude vozidlo odstraněno provozovatelem na 
náklady vlastníka vozidla.

7.  Zákazník je povinen zaplatit cenu za parkování před výjezdem z PP a to 
prostřednictvím automatické pokladny.

8.  Zákazník je povinen řádně zajistit a uzavřít odstavené vozidlo a v rámci 
možností zabezpečit majetek ve vozidle. Zákazník nesmí v odstaveném 
vozidle zanechat žádná zavazadla či jiné předměty nesloužící k běžnému 
provozu vozidla.

9.  Zákazník je povinen zacházet s parkovacím místem a jeho zařízením šetrně 
a přiměřeně věci. 

10.  Zákazník je povinen respektovat vyhrazená parkovací místa pro invalidy, 
rodiny s dětmi, dopravní prostředky nadměrné velikosti, elektromobily, 
motocykly, vyhrazená rezidenční stání, apod.

11.  Je zakázáno nechávat nákupní vozíky volně mimo vyhrazené kóje.
12.  V případě zhoršení klimatických podmínek (např. sníh, mráz, déšť), je každý 

zákazník povinen dbát zvýšené opatrnosti.
13.  Zákazník je povinen se zdržovat reklamních a prodejních činností, které 

nejsou schválené Správou obchodního centra.
14.  Povinné je respektování nočního klidu a zdržení se hlučných činností.
15.  Zákazník je povinen dodržovat instrukce personálu ostrahy OC Forum 

Liberec.
16.  Je zakázán vjezd dopravních prostředků autoškoly za účelem provozování 

cvičných jízd.
17.  Hrubé porušení smluvních podmínek ze strany řidiče je důvodem 

k okamžitému ukončení smluvního vztahu ze strany provozovatele.

Vedení obchodního centra FORUM Liberec


