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Smlouva  o  právu  vjezdu  vozidel 
(rev. 2015-09) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.  TOMA, a.s., se sídlem v Otrokovicích, tř. T. Bati 1566, PSČ 765 02 
     spisová značka :  oddíl B, vložka 464 vedená u Krajského soudu v Brně 
     zastoupená  :  Ing. Martinou Šimčíkovou, vedoucí odboru správy majetku 
     IČ   :  18 15 28 13 
    DIČ    :  CZ18152813  
     bank. spojení :  ČSOB, a.s.  
     č.ú.   :  17424213 / 0300 
 email  : vjezdy@tomaas.cz  
    jako strana zavázaná 
 
a  
 2.   …………………………………………………………………………………………….. 
     spisová značka :  ……………………………………………………………………. 

     zastoupená  :  ……………………………………………………………………. 

       IČ   :  ……………………………………………………………………. 

    DIČ    :  ……………………………………………………………………. 

     bank. spojení :  ……………………………………………………………………. 

       č.ú.   :  ………………………………………………………………………. 

 Email:   : ……………………………………………………………………. 

 

 
      jako strana oprávněná  
 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku 
 smlouvu  o právu vjezdu motorových vozidel na účelové komunikace v areálu a ve vlastnictví 

TOMA, a.s. v Otrokovicích  t a k t o : 
 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
Na základě této smlouvy strana zavázaná bude za úplatu, po celou dobu trvání této smlouvy, umožňovat   
straně oprávněné vjezd a výjezd motorových vozidel do uzavřeného průmyslového areálu na komunikace 
ve vlastnictví TOMA, a.s. v Otrokovicích, jakož i parkování a stání na pozemcích strany zavázané, a to 
pouze v místech k tomu určených, v souladu s vyhláškou č.30/2001 Sb a zákonem č.361/2000 Sb. 
Obdržená úplata je využívána stranou zavázanou k investicím do vozovek, k jejich opravám, údržbě a 
odklízení sněhu, dále k investicím, opravám a zajištění osvětlení vozovek v majetku TOMA, a.s., k úhradě 
stočného z plochy komunikací v majetku TOMA, a.s. a dani z nemovitosti. 
Strana oprávněná se zavazuje platit úplatu dle této smlouvy.  
 
Výklad pojmů, použité zkratky: 

Karta pro vjezd  - karta pro vjezd do průmyslového areálu TOMA  – opravňuje vozidlo (s danou RZ) strany 
oprávněné uvedené v předávacím protokolu Karty pro vjezd k opakovanému vjezdu a výjezdu 
z areálu. Karta se vydává proti složení vrátné zálohy. 

Karta pro vjezd s kreditem přenosná -  přenosná karta pro vjezd, u které se budou poplatky za vjezd 
odečítat z kreditu na kartě. Kredit bude strana oprávněná hradit bezhotovostně nebo v hotovosti na 
poštovním oddělení. Vjezdová karta bude přenosná (pro více vozidel), poplatek za vjezd se bude na 
kartě odečítat podle kategorie výšky vozidla. 
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Karta pro vjezd s kreditem na RZ -  karta pro vjezd, u které se budou poplatky za vjezd odečítat z kreditu 
na kartě. Kredit bude strana oprávněná hradit platbou převodem nebo na poštovním oddělení v 
hotovosti. Vjezdová karta je určena pro jedno vozidlo (na RZ), poplatek za vjezd se bude na kartě 
odečítat podle kategorie vozidla (osobní/nákladní/kamion). 

Vjezdový lístek – lístek, který si řidič odebere u závory na vjezdu do areálu, lístek uhradí v pokladně 
umístěné v blízkosti hlavní a nákladní brány a po vložení lístku do výjezdového terminálu vyjede z 
areálu 

Výjezdový lístek – lístek, který si strana oprávněná koupí na poštovním oddělení a uhradí na základě 
faktury vystavené stranou zavázanou. Výjezdový lístek podle kategorie vozidla (osobní, nákladní 
kamion – nikoliv podle výšky) předá obchodním partnerům a návštěvám. Oprávněná strana odpovídá 
za případné zneužití výjezdového lístku a v případě zjištění doplatí rozdíl v ceně výjezdu. 
V opakovaných případech bude fakturován neoprávněný výjezd ve výši trojnásobku ceny výjezdu. 

RZ – registrační značka vozidla (SPZ) 

Dopravně-provozní řád průmyslového areálu TOMA (DPŘ)- stanovuje pravidla k zajištění bezpečného 
provozu v průmyslovém areálu TOMA. Je zveřejněn u automatických pokladen při výjezdech z areálu 
a dále na webu www.tomaas.cz/vjezdy. V případě změny DPŘ bude oprávněná strana informována 
mailem na adresu uvedenou v čl I. této smlouvy. 

 

 
III. 

Rozsah oprávnění a platební podmínky  
 

Dohodou smluvních stran je  stanoveno, že: 
1. Strana zavázaná účtuje straně oprávněné cenu, odpovídající hodnotě předem odebraných výjezdových 

lístků, vjezdových  karet, kreditu na vjezdové karty a zálohy za vjezdové karty. 

Strana oprávněná se zavazuje takto stanovenou cenu zaplatit. Smluvní cena bude placena na základě 
faktury, obsahující všechny náležitosti daňového dokladu, vystavené stranou zavázanou a splatnou do 
14-ti dnů od jejího vystavení. Podkladem pro fakturaci je dodací list potvrzený přebírajícím zástupcem 
strany oprávněné, který bude přiložen k faktuře. V případě fakturace kreditu bude přílohou objednávka. 

2. Neuhradí-li strana oprávněná fakturovanou částku řádně a včas, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě, 
může strana zavázaná výjezdové lístky zneplatnit a od smlouvy odstoupit.  Poplatek za užívání 
komunikací po celou dobu trvání jejího dlužného období bude strana oprávněná, obchodní partneři a 
návštěvy strany oprávněné poplatek hradit v hotovosti v pokladně (úhrada vjezdového lístku).  

3.1.    Karta pro vjezd na 1 kalendářní rok  je úplatná dohodou smluvních stran ve výši:  

Kategorie pro vjezdy dle výšky Kategorie pro karty (dle RZ) 
Ročně Kč 
(bez DPH) 

Vozidla osobní do výšky 2,35 m Osobní (do 3,5 t) 4 200 

Vozidla do výšky 3,30 m Nákladní (mimo kamiony) 8 400 

Vozidla s výškou nad 3,30 m  Kamiony 21 000 

   

3.2. Karta pro vjezd v průběhu  roku je úplatná dohodou smluvních stran měsíčně ve výši: 

Kategorie pro vjezdy dle výšky Kategorie pro karty (dle RZ) 
Měsíčně Kč 

(bez DPH) 

Vozidla osobní do výšky 2,35 m Osobní (do 3,5 t) 420 

Vozidla do výšky 3,30 m Nákladní (mimo kamiony) 840 

Vozidla s výškou nad 3,30 m  Kamiony 2 100 

 

4. Strana  oprávněná si vyzvedne žádaný počet „Karet pro vjezd“ oproti platbě zálohy za kartu. Při vrácení 
nepoškozené karty bude záloha v vrácena. Záloha na kartu činí 125 Kč. 

http://www.tomaas.cz/vjezdy
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5. Strana oprávněná má nárok na vrácení poměrné částky, za nevyužitý počet vydaných karet pro vjezd, 
v následujícím měsíci po písemném oznámení snížení vjezdů. Bez předchozího odevzdání vjezdové 
karty,  nebude poměrná část vrácena. 

6. Sazba pro jednorázový vjezd vozidel hrazená hotově v automatické pokladně (vjezdový lístek) nebo 
z kreditu kreditní karty (přenosné nebo dle RZ). 

 

Kategorie pro vjezdy dle výšky Kategorie pro karty (dle RZ) Cena Kč (vč. DPH) 

Vozidla osobní do výšky 2,35 m Osobní (do 3,5 t) 24,00 

Vozidla do výšky 3,30 m Nákladní (mimo kamiony) 47,00 

Vozidla s výškou nad 3,30 m  Kamiony 120,00 

 

7. DPH bude účtována dle zákona. 

8. Strana zavázaná je oprávněna jednostranně zvýšit ceny v poměru nárůstu nákladů. 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. V odůvodněných případech, zejména při způsobení nehody, úrazu, poškození majetku a při 
pochybnostech o oprávněnosti k vjezdu či výjezdu, je řidič povinen prokázat svoji totožnost 
zaměstnanci TOMA, a.s., bude-li k prokázání vyzván. 

2. Strana oprávněná se zavazuje dodržovat pravidla bezpečného průjezdu areálem strany zavázané, 
nepoškozovat komunikace, travnaté plochy, chodníky a ostatní stavby na pozemcích strany zavázané, 
dodržovat přepravu nákladů v souladu s Dopravně-provozním řádem průmyslového areálu TOMA, který 
je součástí této smlouvy, vyhláškou č.30/2001 Sb a zákonem č.361/2000 Sb 

3. Strana oprávněná odpovídá za škodu, kterou způsobí straně zavázané v souvislosti s vjezdem, 
průjezdem, parkováním, nakládkou a vykládkou zboží a výjezdem vozidla. Takto vzniklou škodu je 
strana oprávněná povinna v plné míře uhradit. Způsobí-li strana oprávněná v uvedené souvislosti 
závažnou škodu na majetku ve správě strany zavázané, zejména nepovolený překop, výkop 
komunikací včetně chodníků, které mají za následek ztížení nebo znemožnění užívání těchto 
komunikací, je strana oprávněná povinna zaplatit straně zavázané, nad rámec náhrady škody,  smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

4. Při podstatném porušení smlouvy nebo při hrubém porušení bezpečnostních předpisů se vznikem 
nebezpečí škody na zdraví, majetku a ekologické škody, může strana zavázaná snížit počet povolení 
vjezdu, nebo od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. Za podstatné porušení 
smlouvy bude považováno porušení bezpečnostních a jiných předpisů upravujících provoz motorových 
vozidel (čl. V., odst. 2) nebo nerespektování pokynů zaměstnanců TOMA, a.s., jiných oprávněných 
osob nebo neuhrazení smluvních pokut.  

V případě zneužití vjezdové karty pro neoprávněný výjezd vozidla bude vjezdová karta bez náhrady 
zablokována. 

 Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména neplacení smluvních poplatků řádně a včas, dle 
čl. III. odst. 2,  porušení práv a povinností smluvních stran dle čl. IV odst. 2, 3, 4 a 5.  

5. Při stání a parkování (s výjimkou nakládky a vykládky), které znemožní, popř. výrazně omezí průjezd po 
komunikaci (viz. vyhl. 30/2001 b.), je strana zavázaná oprávněna nechat zabezpečit vozidlo technickým 
zařízením nebo jej nechat odtáhnout na náklady strany oprávněné.  

 Vozidlo bude uvolněno po zaplacení smluvního sankčního poplatku ve výši 500 Kč + náklady na 
odtažení, parkovné, atd. v hotovosti oproti vydání potvrzení. Tento sankční poplatek je povinen uhradit 
řidič vozidla, které takto ponechal.  
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V. 

Zvláštní ustanovení 

1. Strana zavázaná si vyhrazuje právo rozšíření eventuelně omezení oprávnění k vjezdu vozidel  z důvodu 
bezpečnosti provozu na komunikacích nebo z jiných vážných příčin. 

2. Oprávněná strana se zavazuje, že seznámí všechny řidiče s ustanoveními této smlouvy, včetně jejích 
příloh. 

3. Oprávněná strana uděluje v souladu se z. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
ochraně osobních údajů) souhlas se zpracováním jeho osobních údajů s tím, že bere na vědomí, že 
pronajímatel bude osobní údaje zpracovávat přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále 
zpracovatelů pověřených stranou zavázanou. Zpracování osobních údajů bude probíhat manuálně i 
automaticky a rozumí se jím nakládání s osobními údaji ve smyslu ust. § 4 písm. e) zákona: jejich 
shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, aktualizace, vyhledávání, používání, předávání, 
uchovávání, třídění, kombinování či likvidace. Oprávněná strana uděluje souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů po dobu trvání jeho smluvního vztahu a po dobu maximálně 12 měsíců po jeho 
ukončení nebo po odvolání souhlasu. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Oprávněná 
strana má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným stranou 
zavázanou.     

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy a výpovědní lhůtou 1 
měsíc. Výpovědní lhůta počíná plynout 1. dnem po doručení výpovědi.  

2. Písemnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně písemností ve sporu, budou zasílány na adresu, kterou 
uvedly smluvní strany v záhlaví této smlouvy, nebo zvolenému právnímu zástupci. Jestliže některá ze 
smluvních stran změní adresu, aniž to oznámí druhé straně, je doručení platně provedeno odesláním 
písemnosti na její poslední známou adresu; všechna doručení jsou platná i tehdy, jestliže adresát 
odepřel písemnost převzít nebo přes oznámení poštovního úřadu nevyzvedl. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení.  

 

 

V Otrokovicích dne                              V Otrokovicích dne ………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
.......................................................................           ........................................................................... 
Ing. Martinou Šimčíkovou                                                              
vedoucí odboru správy majetku                                             
                                                         
(strana zavázaná)  (strana oprávněná) 
 
 
 
 
        

 
 


