
ČDParking  
  

Praha – Garáže Muzeum 

Kde nás najdete  

Adresa: Wilsonova 372/6, Praha 2, PSČ 120 00 (cca 250 m od Praha hlavní nádraží) GPS: 

Loc: 50°04'50.95"N, 14°25'59.301"E  

Služby  

• Kontingent 15 míst na parkovací ploše v celém objektu Garáží Muzeum 

• non-stop provoz  

• hlídané parkoviště  

• moderní parkovací systémy s kontrolou registrační značky  

Cenový tarif  

• 200 Kč s DPH /24 hodin  

• Zvýhodněná sazba parkovného produktu ČD Parking v Garážích Muzeum činí 200,- Kč s DPH/ 24 
hodin - sazba parkovného je účtována za 24 hod od vjezdu do Garáží Muzeum (čas vjezdu zákazník 
prokáže údajem na parkovacím lístku).  

• Tento zvýhodněný tarif je pouze pro zákazníky společnosti ČD, kteří na e-shopu ČD zakoupí jízdenku 
s minimální vzdáleností 200 km v jednom směru, s výchozí stanicí Praha hl.n. a při nákupu si zdarma 
objednají voucher ČD Parking na zvýhodněnou sazbu parkování. 

• Setrvání déle než 24 hodin na parkovacím místě Garáží Muzeum se řídí platným ceníkem TSK a na 
další parkovaní se nevztahuje zvýhodněná sazba ČD parking 

Jak služba funguje  

• Při vjezdu do Garáží Muzeum (dále jen „garáže GM“) zákazník ČD odebere parkovací lístek 
z výdejového automatu. 
 
• Zákazník zaparkuje na libovolném parkovacím místě, které není rezervováno. 
 
• Při odchodu z garáží je zákazník povinen vzít parkovací lístek s sebou (slouží pro vstup do objektu 
„garáží GM“). 
 
• Při následném návratu do garáží zákazník před odjezdem zaplatí parkovné v osobní pokladně 
garáží (u obsluhy garáží), kde může uplatnit na základě předloženého voucheru slevu na ceníkové 
parkovné a uhradí parkovné za zvýhodněnou sazbu ČD Parking.  V případě, že zákazník provede platbu 
v automatické pokladně, bude mu naúčtována sazba parkovného dle běžného ceníku provozovatele 
Parking Centrum (bez možnosti uplatnění zvýhodněného tarifu ČD Parkingu). 

 
• Provozovatel umožní v případě volné kapacity „garáží GM“ využít parkovací místa zákazníkům ČD 
Parking za zvýhodněnou sazbu parkování do výše 15 parkovacích míst v pracovní dny a 20 parkovacích 
míst o víkendech a svátcích.  

 
• Sazba parkovného produktu ČD Parking: zvýhodněný tarif 200,- Kč s DPH/ den - sazba parkovného 
je účtována za 24 hod od vjezdu do „garáží GM“ (čas vjezdu zákazník prokáže údajem na parkovacím 
lístku). Tento zvýhodněný tarif je pouze pro zákazníky společnosti ČD, kteří na e-shopu ČD zakoupí 
jízdenku s minimální vzdáleností 200 km v jednom směru, s výchozí stanicí Praha hl.n., a při platbě 
parkovného předloží voucher ČD Parking na zvýhodněnou sazbu parkování. 

 
• Pro využití tohoto zvýhodněného tarifu je zákazník povinen předložit při úhradě parkovného obsluze 
garáží voucher ČD Parking na zvýhodněnou sazbu parkování v papírové nebo elektronické podobě 
(datum příjezdu do garáží musí korespondovat s datem na voucheru, tzn. datem odjezdu vlaku ČD 
z hlavního nádraží v Praze).  



 
• Zákazník prokáže nárok na uplatněním zvýhodněné sazby parkovného voucherem „ČD Parking“, 
který je opatřen originálním číslem, dnem platnosti jízdenky, který musí být shodný se dnem, kdy je 
možné uplatnit nárok na zvýhodněnou sazbu parkovného.  
 
• Po předložení voucheru „ČD Parking“ obsluha „garáží GM“ zaeviduje originální číslo uvedené na 
voucheru, aby se na straně obsluhy a zákazníka znemožnilo opakované uplatnění zvýhodněného tarifu 
v neprospěch provozovatele „garáží GM“. 

 
• V případě, že bude zákazník požadovat parkování ve větším rozsahu, než dokladuje na voucheru 
(dle výše uvedených podmínek pro zvýhodněný tarif), zaplatí ke zvýhodněnému tarifu ČD Parking za 
dobu, která překračuje 24 hodin od vjezdu do „garáží GM“, sazbu parkovného dle běžného ceníku TSK 
„garáží GM“. 

 
• Pokud nebude dodržena jakákoli podmínka uvedená výše, nemá zákazník nárok na zvýhodněnou 
sazbu v rámci produktu ČD Parking a parkovné bude účtováno dle běžného ceníku provozovatele 
„garáží GM“. 
 
• Produkt ČD Parking nelze kombinovat s žádnou jinou akcí nebo tarifem Provozovatele, komerčními 
nebo slevovými nabídkami jiných subjektů. 
 
• Po dobu parkování v „garážích GM“ platí pro zákazníky využívající produkt ČD Parking „Provozní 
řád Garáží Muzeum“. 

 

Vjezd do Garáží Muzeum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace podmínek: k 1.09.2022  


