
 

Placení parkovného prostřednictvím 

aplikace ParkSimply 
 

 

Nově od 1.7.2019 na vybraných parkovištích v Havlíčkově Brodě mohu řidiči kromě úhrady parkovného mincemi, 

platební kartou či SMS zprávou hradit parkovné prostřednictvím aplikace ParkSimply. Ceny parkovného aplikací 

ParkSimply jsou stejné jako u úhrady parkovného prostřednictvím SMS zpráv – viz ceník parkovného níže.  

Aplikace ParkSimply přináší řidičům možnost úhrady využití parkovacího místa bez kontaktu s parkovacím 

automatem.  

Výhody pro řidiče: 

 Nákup dokladu kdykoliv a kdekoliv 

 Uživatelský komfort bez předchozí registrace 

 Bez cesty k automatu a bez drobných mincí 

 Prodloužení doby parkování bez kontaktu s parkovacím automatem 

 Jednoduchá úhrada parkovného 

 Online vystavení daňových dokladů 

 Moderní, rychlá a ekologická služba 

Hradit parkovné prostřednictvím aplikace ParkSimply lze na parkovišti: 

 Havlíčkovo náměstí 

 Smetanovo náměstí 

 Kalinovo náměstí 

 Trčkova ulice 

 dolní parkoviště u zimního stadionu 

 parkoviště Jihlavská 

 parkoviště Bělohradská 

 ulice Štáflova, Boženy Němcové, Na Valech 

 parkoviště Na Ostrově 

 

Popis užívání aplikace ParkSimply 

Postup instalace 
Aplikaci ParkSimply si stáhněte do telefonu z App Store nebo Google Play a spusťte. 
 
Registrace telefonního čísla 
Do aplikace zadejte Vaše telefonní číslo v mezinárodním formátu (např. +420 111 222 333). Na tomto čísle Vás 
budeme případně informovat prostřednictvím SMS. Později samozřejmě můžete číslo změnit v položce menu 
Nastavení. Telefonní číslo se ukládá automaticky. Každý, kdo má zájem využít platby pomocí aplikace ParkSimply, je 
povinen zadat do aplikace souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami. Udělení souhlasu se zasíláním 
marketingových materiálů je zcela dobrovolné. Pokud nám souhlas udělíte, budeme Vám občas zasílat různé 
informace z našeho businessu. 

 



Jak si koupit parkovací lístek? 
V menu naleznete položku „Koupit lístek“, vyberete si platební metodu „Platba kartou“ nebo „SMS“ a některým ze 
čtyř způsobů (pomocí tlačítka geolokace, načtením QR kódu z parkovacího automatu, pomocí mapy nebo výběrem 
parkovací zóny ze seznamu) zvolte „Parkovací místo“, zadejte „Registrační značku“ (do aplikace si můžete pro 
budoucí snadné placení zadat několik registračních značek). Následně „Zvolte dobu parkování“ a potvrďte dobu a 
cenu parkování tlačítkem „Zaplatit“. Po realizaci úhrady prostřednictvím platební karty nebo SMS (pro platbu SMS je 
nutné mít aktivní službu Premium SMS) Vám bude doručen uhrazený parkovací lístek přímo do aplikace. Své 
parkovací lístky naleznete v menu v „Poslední zakoupené“. 

Jak platit rychle a jednoduše? 
Pokud jste jako platební metodu zvolili platební kartu, která má aktivované internetové platby, je potřeba se 
rozhodnout, zda si má platební brána Vaši kartu zapamatovat pro další nákupy. Pokud této možnosti chcete využít, 
nastavte přepínač Zapamatovat kartu na Zapnuto: přepínací kolečko přepínače nastavte k pravému okraji. Přepínač 
je v této pozici podbarven zeleně. Po odsouhlasení zobrazovaného upozornění se zpřístupní pole Název karty pro 
pojmenování Vaší platební karty. 
Při první platbě platební kartou budete přesměrováni do platební brány ČSOB. Zde postupujte dle pokynů na 
obrazovce. Zadejte Číslo karty, Platnost a CVV/CVC kód, který se nachází na zadní straně Vaší platební karty vpravo 
v bílém podpisovém proužku. V případě karet tytu VISA a MasterCard nebo DinersClub jsou to poslední číslice. Jsou-li 
všechny údaje zadány, platbu dokončíte kliknutím na tlačítko Zaplatit, ve kterém je také uvedena částka, kterou 
platíte. Pokud je již Vaše platební karta na platební bráně ČSOB uložena, proběhne platba z Vaší uložené karty. 
 
Vícenásobné objednání prostřednictvím aplikace ParkSimply 
Odesláním a potvrzením druhé a další identické objednávky (pro stejnou RZ a zónu) se doba parkování prodlužuje, 
platnost dalšího VPL vždy navazuje na platnost předchozího VPL. 

V případě, že zvolíte platební metodu SMS a Aplikace ParkSimply odešle SMS zprávu, bude parkovné v takovém 
případě zaplaceno prostřednictvím služby Premium SMS. 

Více na: www.parksimply.cz 
Tisk zjednodušeného daňového dokladu a reklamační formulář: www.parkovacilistek.cz 
Kontaktní e-mail: parksimply@globdata.cz 
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Ceník parkovného jednotlivých parkovišť, kde lze parkovné hradit prostřednictvím  ParkSimply 

Zóna 01 – Havlíčkovo náměstí 

Provozní doba:           Po - Pá     7-17 hod.           So   8–12 hod. 

Sazba:                        30 minut 20 Kč, každých 60 minut 40 Kč 

max. doba parkování 10 hodin. 

 

Zóna 02 – Smetanovo náměstí 

Provozní doba:           Po - Pá     7 -17 hod.            

Sazba:                        30 minut 10 Kč, každých 60 minut 20 Kč 

max. doba parkování 10 hodin. 

 

Zóna 03 – Kalinovo nábřeží 

Provozní doba:           Po - Pá     7-17 hod.            

Sazba:                        30 minut 3 Kč, 60 minut 5 Kč, každých dalších 120 minut 15 Kč. 

max. doba parkování 10 hodin. 

 

Zóna 04 – Trčkova ulice 
  

Provozní doba:           Po - Pá     7-17 hod.            

Sazba:                     30 minut 10 Kč, každých 60 minut 20 Kč 

max. doba parkování 10 hodin. 

 

Zóna 05 – dolní parkoviště u plaveckého bazénu, parkování osobních vozidel 

Provozní doba:           Po - Ne     7-18 hod.            

Sazba:                    první  ½ hodina 13 Kč, každá další započatá  ½hodina 16 Kč 

  
  

 Doba parkování [min] Cena VPL v Kč 

30 13 

60 29 

90 45 

120 61 

150 77 

180 93 

    

Zóna 06 – parkoviště Jihlavská 

Provozní doba:           Po - Pá     7-17 hod.            

Sazba:                        30  minut 1 Kč, každých  60 minut 2Kč.. 

max. doba parkování 10 hodin. 

  
  

Zóna 07 – parkoviště Bělohradská 

Provozní doba:           Po - Pá     7-17 hod.            

max. doba parkování 10 hodin. 

Sazba:                        30 minut 3 Kč, 60 minut 5 Kč, každých dalších 120 minut 15 Kč 



Zóna 08 – ulice Štáflova, Boženy Němcové a Na Valech 

Provozní doba:           Po - Pá     9-17 hod.            

max. doba parkování 8 hodin. 

Sazba:                        30 minut 8 Kč, každých 60 minut 15 Kč 

 

 

Zóna 09 – parkoviště Na Ostrově 

Provozní doba:           Po - Pá     9-17 hod.            

max. doba parkování 8 hodin. 

Sazba:                        30 minut 3 Kč, každých 60 minut 5 Kč 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno 1.9.2021 


