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PRO FIRMY

QHHQÍQQQBHO
vyptfte 8imeu Mbe nw*eu piop^
MVMl tuUmi ttiM pedl»
pMnOto vBBsni ptiHM tfo vy»
rámeiků. NevypSkjto ebejiinl

HiZOfl > praalmf vypMti podiv %«oni pítnui v pravém homfm rohu foinwláfo. Pfod t^ninfm •! iMkivé pioMudMlto vior na mári ttrni pRMiy.
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®Eiím:iifflĎimiagn
dále zákazník

objednává u
CCS

fia. apolečnoed pro pfatebnf karty a r. o.
18000 Praha 8, Trojská 13
dála CCS

platební kaný CCS epedflkované v pUtoze k táto objednávce.

1. Celkový počet karet
[ÍIÍjT L~^

roodUený do nédedujicteh kategorii:

finXT—1' 1
LTj.7X-.l.,J
Knt«i}oriaá4

Modrá karto umeiáM|« nákup pohenn;^ hmot,
* daUnho vboif a Bliíab apailan^h a
provwsm voildla (napT. bridowi kiaMlIna, myli
vozuapod)

2. Pežadevané máefčnf vyhodnoceni

(preejfflo zakRScovalJ:
ri

'j ] i j
< _i—L.J
K«|r.>gbri'« S

1_j
I
L..i

etHbmá kaita umoéAiéa nákup vO>réh»
aarOmanhi cboS a aliitob bai emasMiL

Nmpemeňle wáel v piHoe k ebjednévee 6PZ vetódM nabo
Jméno ndHa a apiéwn< osnaSI požadovanou katagorti karty.

Napožadujama laanal mlaMnt ^^hodneaanl
PoáadUlorno xaaflat tákladní mfloMM vyhodnooan! (4.
přahiad o nákupaeh waflMwanfeh va aladevaném niaíai
podlá iadnonvýeh karak mlala a data nákupié formou
Vaku.
PoAadulama laallal raaWané mlaífcd vyhodnoeoré N>
tRdiná podlá karai akupin zboS. mbta a dala nákupu.

>

1

Potackéama zaaOal Oda)a o Aákupaeh ta aladevaný méalo
nadMiatá

Po pMtanI amhivnlofc podmlnak fnatadiif airaná), ktará jáou naditnou aouíáatf Vad objadnávky, podapttta. proalma, lanto lat a přBoha
Podapaanou objadrtávku v4. pHloliy zaHata laakavá zpil rw adraau CCS. Nairn btkaaam zllofiy y4ouladu a dála uvadanyml anduvnfml podmínhomi
vtMMaO dn&odobdrtanlVaSebfadnávkyvznftnataloaniiouva rrwd ■tranamL
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OBJEDNÁVKA PLATEBNÍCH

14392

KARET CCS
P020R - prMimA vypiAM kolonky voik^ hůlkoví^ pfsrram imodte ii8bo temO). Pfed vyplněním s1 laskavě proabitfujta vy$vétl«ní poznámek k jednotlivým
kolonie na druna straně. Dedftv^te maxlmálnr poCet znaků vymezený kolonkemi I

obchodní iméno rwbo imáno ^ pf^onl (yxickó t Boby:

hltIliitISÍTlElRlWviD’''

z\x Ivloir lĚ^lťlfríól

IP mioixír Hl&.|>lr

zaatoupené.
xtištoimenái^

fítražlgíK! inititiAT^

T------------

:li

8(010 mibo^iLo porinlkÁní {ulice):

v In.; 51 o I ví l i c I k: ft'i

I c' f P "

yi

ObMK

PSČ;
i-iio

LlLo.iP!<

kontaděnl adresa:*
uliCS:

v J1_L

obec:

rodná Cíalu 41
1
1

UTO:
i

1

'

emdrtMý Kůd burkv:

i 1

"wzw banky:

L|ft 2

1- i
OM rcuwiniN

^TTJi ( t!A
i 1 l_L

__

wlsten oprewněoýeii usob:

1

:

1
1

1
*

Á|v|Ti<!>'|broiy|R|AlvU

/:

(dáte len zákAznnú

uud i;eeKe

xn

ýtottlBW kairy a rjS^

zastoupená tednatatem a penedUnim látktelem spoleěnesd

23-04-896

pa»Mn Ing, MlelMlem TtelSMi.

sídlem: CMumtensKáhe 497/6,160 00 Preha 8 < Líben
100:41894601
Dl&i 000>41B94«0)

e.j.;

(dále jen
CCS),
platební karty CCS podle jednotlivých kategorii ypectflkovanýoh v píftoze
táto
oq
lednávky, a to za podmínek stanovených VAeobecnýml obchodními
podmínkami e uěhránf platební karty CCS. klére se tímto zavczuje dodržovat
e*i«n*ei.
éni vieoDscných obchodních podmínek o uZfvěni platební kerty CC8 zaAlels teskevá fádně vyplněný « podepsaný originál objednávky ne adresu
8. Objednávku podepteuje sietutámí orgán nebo prokurisia zákazníka, nebo cA^něvku podetísuje zákazník osobně. a( jit Jako oběan nebo
......... —sl. Obiedrtevku mflte púdeusM
fádně zpínomocněný zástopoe na záMadě Memná plná mooi. 8|^ s objednávkou uAlete lář fádně vjmininou
8 podimssriou phlehu objednávi^. Connuiáf souhlasu k inkasu z vaěeho Ú6tu ve prospěl CCS a výpis z obchodního nebo jlnaho rejatŘKu. late-d pnfevnickou
osobou, nebo ko|M thrnosimskáho oprávněni )sie-lt íyziokou osobou • podnnreiwtem, rtebo kopii rodněho Uštu, jtee-ii ly^ckou osobou - občánsm.
2
musí M
2 vyplněné
WDlnéné objsdněvky
obledniiwirvfniiBí
hůt patr^, kdo platební karty objedrtevd, zda oběen nebo podnikateteM subjekL Karty oblednaně a vyttene ob^mům tsou
karty objednaná a vyňtanš podnikatelsi^m aubjaMmgyzletqým a prevnl^^osobánv^uzr výhradně k
CCS js oprávněna $i kdykoliv vyžádat u zákazníka dtedná ovátené kopie shora uve«
uvedec^ dcMeclO
SmiwM o uiMni platební ka^ je uzayfsno pkamtfkam vystavení prvníhotors
pffteeu
—■—AAt...
---------------- ’— - > pdteeu k Inkasu poplatku za výrobu karer v souladu se Věeebeonými obchodními
po^nkami o utfvání ptetebni
přijatí
teto objednávky. Návrh na uzavfenT smlouvy (oblednávky) rdatt po dobu 30
dne .... .......................................
.... .ud CC8 zálteznikovi v táto Ihúti písemně potvrdí
Pro ník^uzs
pfRohu vyplněnou a podepsanou shom uvedeným způsobem.
Touto
CCS phNl j^m uzavřením.

dne,

4i±M
Orloiiiůl pro CCS

/ysvěOivky e. 1-7 na druhé straně

/
a podpis Zákazníka
(u prévníokycr^ oeob stetutárnlho orgánu nebo prokuneiyl

VPraza dna

Opravu provadVdatuffl
2ÍMv*Od0le«tV#p6W«flbdB6*eilJl8llwllme*wl#*l8lwiWPd.
5 NiM 4sWh mMmm MkAiniiiio iMupp*
^ MUM «MtK «0M3P^

fe kikaii.

ikkiMM

11*^

U9

M1I»
rfUg

^IIII

cUil

/Sd^

UUd

«>«K«U.

ar«ie:3/3

cwwn; 5^.20118 37:53

db&iUUddd

změna v nastavení obchodních podmínek

ČJtákaznfka ........ncvéZČrpQvodn(maJfl439X...............................
ičO ...................164801.......................

Bonlta................... U.

Název firmy:........Ministerstvo žtvotnfho prostředí ČR.......... .............
Na základá ústní dohody se zákazníkem, prosím o úpravu Jeho obchodních podmbek
následujícím ^)05obeni.

PODiBtfik za DTvní wdání karet*
Poolatekza obnovu karet*
Poolatek a blokád karet*
Poolatek za změnu oarametrO*
Poolatek za onakovanú tisk PINu*
Poplatek za obnovu zablokovaného PINu*

CCS
Umlt
0,-

CCS
^sfness

UTA/CCS

CCS
Ibndem

Or"3

Cena Je uvedena ^BSMrotaeofOatí)
Zánika
Zákaznické dslo
nové
14392

Upravit záruku na částku
.a:^__________________

200 ooa-

PřtobJednávky karet (zpfisob navyšování záruky)

Sptatncetfod:.......17.3.2008.

Podpis oz;kam,lam
úpravu zadal:.

Schválil:........

bez DPH
zafixovat záruku
ANO
ANO
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

p.d

CCS česká společnost pro platební karty s.r.o.
Všeobecné obchodní podmínky užívání karet CCS
platné od 1. 5. 2008, pro karty CCS Limit, CCS Business a CCS Osobní
Spole&iost je zapsaná v Obchodním rejstřBcu veaenétn Méstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337.

S1

I. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.a, se sídlem Chlumčanského 497/5, Praha 8. iC: 27916693 (dále jen .CCS*) umožni žákazníkovi za podmínek stanovených témíio Všeobecnými
obchodními podmínkami odebrat u afcceptačnich mbt zboží a služby podle driátu karty CCS (dále jen karta) a případné podle skupil zboží a služeb čí jednotlívýdi ckuhfi zboží a služeb
vymezertých ve smlouvé se zákazníkem a nakupovat je bezhotovostné po předložení karty.
7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahuji na užívání karet s m^netlckým proužkem (dále označNié jako .magnetické karty') nebo s Čipem (dále označené jako .čfxwé karty'),
vydávaných společností CCS, u akceptačních mfst na územ! České republiky a Slovenské republiky.
3. Akrxptačnim místem se rozumí místo, na kterém je karta píljimána Seznam akceptačních mist podle druhů karet je uveden na iitemetové stíáftce vvwyv.ccs.cz nebo jej zákazník na požádáni
obdrží od CCS. CCS je oprávněna měnit nebo doplňovat (Shodni ^ akceptačních míst a zajistí, aby veškera místa akceptace karet CCS byla viditelné označena synkem CCS.
4. Mákup u árceptačnídi mfstCCSseuskuteďlujezaceny platné v tomto mlsté v okamžiku nákupu a v méně platné v zemi, kde se nachází afcceptačnl místo. Nákup u jednoho akteptateiho
místa ČI nákup za určitou dobu nesmi u karet pčesáhnout Iknity stanovené společností CCS pro zákazníka Zákazník bere na védomí. Že CCS nemůže technídy zatezpečít a neodpovídá
za dotkieni denních č mésičních linitů. thd zboží a služeb či druhů dtoží a služeb stanovených ve smlouvě se zákazníkem na jhých akceptačních místech než u čerpacích stank a zavazuje
se uhradit provedené nákupy v pbié výši. CCS nenese odpovědnost za pílpadné spory mezi zákazníkem a provozovatelem akceptačnlho místa
5. Nákup u čerpacích stanic na území české republiky. PA nákupu zbo£ a služeb u Čerpacích stanic na území České republiky nakupuje zákazník toto zboží a služby od provozovatele čerpací
stanice jménem a na účet společnosti CCS Bezprostfedné poté provozovatel čerpací stanice prodává zboží a služt^ jtnénem a na účet CCS zákazníkovi. Oojde-ll pfi nákupu zboží ke smlseni
véci náležející CCS s vlastni věci zákazníka vzniká spoluvlascnctvi s podíly dle vzájemného poměru véd píed smEenim; předmětem následného pTevodu zákazníkovi je úplný spoluvlastnický
podíl CCS Provozovatel Čerpad stanice je na základě smlouvy se společnosti CCS fWinen vydal ke každému nákupu prostřednictvím karty účtenku (stvrzenku) o poskytnutém zboží a slui^ách,
která není daňovým dcAladem. Držitel karty a provozovatel čerpací stanice otighál ikopU této účtenky podepisuji, držitel k«;ty obdrží její originál a kopí si ponechává provozmatel čerpací stana.
Daňový doklad k nákupům zt»ži a služeb prostfednictvini karet vystavuje CCS a to vždy za uplynulý kalendální měsíc, pfičemž celková vyúčtovaná částkft která je na něm uvedená, odpovídá
součtu částek Inkatrwaných CCS z účtu zďcaznfka za obdob! od 1. do 15. a od 16. do konce kalendářního mésfce. Zákazník se zavazuje uhradit společností CCS hodnotu natopen^ zbcšf
a služeb a s b'm spojené poplatky v souladu s dalšími ustanoveními těchto Všeobecných obdiodních podmínek.
6. Nákup u jiných akceptačních míst než u čerpadch stanic na územ' České republiky. PTi nákupech zboží a služeb uskutečkiéných u jiných akceptačních míst než u č^padch stanic na území
České republiky nakupuje zákazník toto zboží a služby od provozovatele akceptačnfho místa vlastním jménem a na vlastni účet V lomb) pNpadě má zákazník postavení kupujícího
a provozovatel aktsptačnlho místa má postaveni prodávajícího. Daňový doklad vybavuje provozovatel ^ceptačnflto místit je-li plátcem DPH. K nákupům zb^ a služeb uskuteMnýth
u jirrM akceptačních míst než u čerpacích stanic na území České r^ubliky, prostřednícivlm karet CCS vystavuje CCS pro zákazníka vždy za uplynulý kalendářni měsk přehled (vyúčtováno
o nabupeném zboží 8 službách, pNčemž celková Částka na nám uvedená odpovídá součtu částek inkasovaných CCS z účtu zákazníka za období od 1. do IS. a od 16. do konce každého méslce.
Tento (^led (vyúčtováni) není daňovým dokladem. Zákazník bere na vědomi, it za ním vzniklá pohledávka provozovatele tohoto akceptaáilho místa z titulu nakoupeni zboží a služeb
je pravidelné převáděna piovozavatelem na společnost CCS s tímto převodem souhlasí a zavazuje se hradit CCS takto převedené pohledávky a s tím spojené poplatky v souladu s dalšími
ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.
7. Nákup u akceptačnkh míst na území Slovenské republiky Pri nákupech zboží a služeb uskutečněných u akceptačnkli míst na území Slovenské republiky nakupuje zákaznk toto zboží a služby
od provoztwatcie akceptačrVho místa vlastním jménem a na vlastni účet. Zákazník má postavení kupujkiho a provozovatel akceptačního místa má postaveni prodáv^icího. Daňový doklad
vystavuje provozovatel akceptačního místa, je-li plátcem DPH. k nákupům zboží a služeb u akceptačních míst na území Slovenské republiky prostřednictvím karet CCS vystavuje CCS pro
zákazníka vždy za uplynulý kalendářní měsíc přehled (vyúčiovánO o nakoupmém zboží a službách, přičemi celtová částka na něm uvedená odpovídá součtu částek tnkasováných CCS z účtu
zákaznfkazaebdobíod 1. do 15 a od 16. dokonce každého mési'ce.Tenlo přehled (vyúčtování) není daňovým dokladem, Zákazník bere na vědomi, že za ním vzniklá pohledávka provozovatele
akceptačního místa na území Slovenské republiky z titulu nakoupeného zboží a služeb je pravidelné převáděna provozovatelem na spole^ost CCS, s tímto převodem soihlasí a zavazuje
se hradit CCS tdcto plévedené pohledávky přepojené na C2K a s tím spojené poplatky v soulaái s dalšími ustanoveními Všeobecných obtborktl^ podmínek. Přepo^t pohledávek na GK
se provádí kurzem Komerční banl^ as. devizy prodej ke dni provedení plepote.
8. Pň zprostředkováni služby dobiti předplacených mobilních služeb prostřednictvím karet CCS nakupuje zákazník tuto službu od poskytovatele předplacených mobilních služeb vždy vlastním
jménem a na vlastni účet Daňový doklad vystavený jménem poskytovatele předplacených mobilních služeb obdrží zákazník pTlmo na akceptknim mlsté. Tato služba je součásti přehledu
(vyúčtováni) vystavovaného vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Celtová Částka v přehleib uvedená zahrnuje rovněž částky inkasované CCS z
zákaznfta za zprostfedeované služ^ dobiti
předplacených mobilních služeb za období od 1. do konce každého kalendářního mésfce. Tento přehled (vyúčtováni) není daňovým dokladem. Zákazník bere na védomí. že CCS je ze strany
poskytovatele předplacených mobilních služeb pověřena inkasem plateb za poskytnutou službu dobití předplacených nwbilnfch služeb a souhlasí, že tyto platby budou inkasovár^y z účtu
zákazníka v souladu s dalšími ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.
9. Z^znik souhlasí, aby se platby za nákupy zboží a služeb realizované prostrednctvtm karet, platby na postupované pohledávky a zprostředkované služby dobiti předplacených mobilních
služfl^ jakož i poplatky za ostatní služby poskytované společností CCS uskutečňovaly formou nkasa z účtu zákazníkčt což dokládá ve formuláři Potvrzeni o zpřístupněni účtu potwrením banky
nebo čestným prohlášením nebo u právnidtých osob prdtlášením svého statutárního zástupce o tom. jakou formou a od kdy bylo hkasoz účtu zákainlcapovolena CCS předkládá prostřednktvim
své banky baňa zMaznIka okamžité splatný inkasní příkaz v GK vždy po 1. dní méslce^ který bude zahrnovat č^tfcu odpovídající nákupům, platbám na postupová pohledávky
a zprostfédtované služby dobití předplacených mobilních služeb v období od 16. do posledního dne mésia. servcním popiatkúm a poplatkům za ostatní služby poskytované společnosti CCS
a dále okamžité splatný inkasni pňkaz v CZK po 15. dni mésia. který bude zahrnovat Částku odpovídající nákupům, platbám na postupovali pohledávky a zprostřerfcované služby dobib
předplacených mobilních dužeb v období od 1. do 15. dne měsíce a poplatkům za osiatni služby poskytováié společno^ CCS. Zákazník se zavazuje udržovat na svém bankovním účtu dostatek
prorJedků tak, aby CCS mohla úplně a včas nkasovatveškaé splatné částky. Zákazník odpoiddá za to, že dá rovněž příkaz bance, aby proplácela hkasni příkazy pTedloimé CCS, a tento přfcaz
neodvolá po dobu platnosti smlouvy s CCS, a neocWá jej ani po jejím skončeni pokud traji pohledávky CG za provedené nákupy.
10. Ceny za slufty poskytované CCS (souhrnné označované jďro poplatky zahrnující zejména poplatek za vystaveni karty, servisní mésični poplatky, poplatek za blokací karty za změnu
parametrů karty, obnovu blokovaného PIN kódu, opakovaný tbk PIN dopisu, expresní zasláni daňového dokladu, opakovaný tisk výpisu měsíčních nákupů, provizni poplattÁ. poplatek
za dístribud daňového dokladu, opakovaný přenos dat a neoprávněnou reklamaci nákupů } se řídl platným ceníkem CCS podle typu karty a jsou splatné současné s platbami za realizované
nákupy, vyjma poplatku za vystaveni karty který je splatný samostatné. Zákamlk prohl^uje. Že byl seznámen s ceníkem CCS a s cenami v ni^ uvedenými souhlasí. CCS je oprávněna
jednostranně měnit ceník CCS. Se změnou aniku CCS bude zákazník seznámen písemné, doručením rwvého ceníku CCS nebo jeho zveřejněním umístěním v sídle CCS a na intem«ové stíánce
www.ccs.cz. CG je též oprávněna jednostranné měnit Všeobecné obchodní podmínky užíváni karet a to zejména v souvislosti s technickým a softwarovým vývojem používání karet Zněni
aktuálnídi Všeobecných obchodních podmínek bude zveřejr^ěno umístěním vsIdeCCS ana nternefové strárŇa www.ccscz. Okamžik zveřejněni Všeobecných obchodních podmínek aanftu
CCS se považuje za okamžik omámeni zákazníkovi. Změny Všeobecných obchodních podmínek a ceníku CCS jsou t^tně a účinné od okamžiku zveřejněni, tokud zákazník nebude se změnami
smluvních podmínek včetně cen služeb souhlasit je povinen ihned přestat používat karty a bez zbytečného odkladu podat CCS písemnou výpovÍNf ze smlouvy za podmínek uvedených v $3 odst.
3 V případě, že zákazník smlouvu nevypovi ve lhůtě 1 mésia od zveřejnění, má se zato. že se změnou souhlasí.
II. CG je oprávněna pTed doručením požadovaných karet vybrat od zákazníka formou inkasa peněžní čéřslku jato peněžitou záruku k zajStěnl budoucích plateb zákazníka vzniklých z liailu
užKI kterékoiiv karty užívané na základé smlouvy s CCS v pTIpadě nedostatku peněžních prostředků na zákazníkové účtu (dále jen 'záruka'). Stanoveni výše ^ záruky se řidl platným ceníkem
CG a u řípových karet také mésKiWm Ikni^ čerpáni. Výše záruky jS vydané karhr může být ze strany CG aktualizována v souladu s písemným požadavl^ ^azn&a na změnu měsíčního
linltu u čipové karty čt v souladu se skutečným mésičním obratem zákazníka Pro vyloučeni jakýditoli pochybnosti se uvádí, že záruka není zástavou ve smyslu ustanoveni občanského zákoníku
o zástavním (Kávu, není zdanitelným plněním, rteni úročena a zákazník výslovné souhlas! s tím, že CCS může z^uku po dobu, po kterou je v dbpozki CCS, neomezené užívat a přisvojovat si její
prirůsdcy a užitky. V případě ukončení smluvnůio vztahu bude hnančni částka oc^xwldsjltí původní výši záruky ptípadné jejhnu zůstatku po započtení neuhrazených plateb zákazníka uhrazena
zákamíkovi do 3 mésků od ukončení smluvního vztahu.'
12. Pro účely platby za nákupy zboží a služeb realbované prostřednictvím karet platby na postupované pohledávky, zprostředtované služby dobiti předplacených mobilních služeb a platby
za ostatní služby poskytované společností CCS se za okamžik uhrazení příslušné platby považuje okamžúc přpsán! úplné částky na účet CG Toto však neplatí u plateb, které byly zaslány
s chylxiýtni údaji platby (napl. nesprávné číslo bantotmiho účtu CCS a/nebo nesprávný varitoilnl symbol nebo nesprávná částka). V tomto případě dochází k úhradě příslušné platby v den
idenpfikace takovéto platby ze strany CCS. Pro pllpad prodleni s tirradou ňkasnkch příkazů nebo jiných podkladů pro placeni si strany sjedňáMjl úrok z prodleni ve výši 0.1 % z dlužné Částky
za každý den prodlení, který je CCS oprávněna zákazníkovi vyúčtovat.
13. CCS vystavuje daňové doklady k nákupům zboži a služeb prostřecfoktvim karet CCS v elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 227/2000 Sh,
o eMnronickém Odpisu, s čímž zákaiznft souhlasí. Daňové doklady v elekironickě podobě jsou ukládány po provedml vyúčtováni v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami
na uživatelsloé konto zákazníka zřízené na zákaznidcém servisu umisteném na aebese www.ccs.cz. Uložením na toto konto se považuje daňový doklad za odeslaný zákazr^ikovi.

§2

1. Zákazník je povinen uvést v objednává karty, která je rrávrhem na uzavření smlouvy o užíváni karty pravdivé údaje a přiložit doklady požadované ve formuláři objednávky. Zákazník může
cbiednávku karty vyplnit i v elektronické podobě na internetové stránce CCS na ackese wwwcc&a de instrukci tam uvedených. V takovém případě se ta doručeni c^ednávky na adresu CCS
bere okamžik otelání objednávky do CCS klíknutřm na pole .Odeslat do CCS*. Po dobu trváni smluvnho vztahu musí zákazník bezodklacM písemné oznámit CCS jakoukcéiv změnu údajů
uvedených v objetktávce karty a její příloze, zejména změnu obchodní frniy, IČO jména přTpnení, bydlStf, bankcnmiho spojeni a změny skutečná zapisovaných v obchodním rejstHcu doložit
aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Některé změny údajů uvedených v objednávce je ZákaznÓi oprávněn sám měnit prost^níctvlm uživatelského konta zákazníka zřízeného
na z^aznickém servu umístěném na adrese wwvkccs.ci. Pole údajů dle předchozí věty. které je Zákazník oprávněn sám měnit jsou označeny odSné od ostatních a Zákaznk odpovídá za
(O. že tyto údaje budou otfoovídat skutečnému stavu. V opačném píipadé CG neotfooví^ za žádné škody vzmkíé Z^azníkovi z důvodu nesprávné uvedených údajů v těchto polkh. Zákazník
prohlašuje, že zná zákaznický servis a ví, jak jej ovládat Zákazník cbdrži požadované karty po doručeni řádně vyplněné a podepsané ol^ednávky na adrcM CCS a po inkasu poplatku za vystavení
karty a záruky podte §1 oebt 10. a 11. Nezávisle na předání karty obdrží zákazník ke každé kané doporučeným dopisem informaci o osobním kódu (PIN) a o době platností karty. Zákazník
se zavazuje, že hfoímacJ o tomto kódu sdělí jen tomu, kdo je podle jeho souhlasu oprávněn kartu použivat. Zákazník je odpovědný za důsledky jeho zneužiti, resp. vyzrazeni.
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a; -U3 a loiug gsAuuogod Aun 'jdau 3u?ao)XIAa og^viMiiqata
uiytpupa^swd pueqsp azauuopjl o 4up?Aa^ as ^upaf 'jzauixqiq tf^^lAÁqo MuieJ pau $33 s szqjdniods ng^qojd a puaipiz a)euuo)U! uipqoso uqtap tnouiAqsodau afnzeAez as vuzcqp; g
*Aze}|^ jinajq pu$nppd f$ )epq;AA eu^pzdo $33 af aiuuzeq^ A)iuoq luaAouau cj^ Apuoq ogaf juaAOuais ai| ofjajaj pjf p luAoquaq ^iHAaijo )?p?AOXl augUAgjdo
af a pqopod f:piuoii;(ata A lAoipiáe:^ o evp leAgAoipn mquAgido a| $33 a? 'ui.g s isaignos t|)uzei|p2 'uiaqjuat?^ luiupoipqo ipii 'uiaiaiaiiiupod luau tpiizeifTz aj 'qpedfid a i as XAno|urs ar
t^A AAOjjZfApz 9f 'Aipogop Aubjis as niquaf^z oqfupogDqo 29; $ n|sAus aA 'luaApid luA^? 91/ as eAtio|ui$ 'Osidpa/d gdiUApzd gzAuzeaqz gUNqo aipod $33 iisoujeiods fpiAodpo Aaroiujs az
ip])/feÁ^dAA psouiiAOd uijuajniod fuaqosndz Apotg ez $33 nseignos ogfzoippa/d zaq tmaxis qa# au Aaiwiuá az |3||eAA|dAA psouu|Aod e eayjd afoAs laj^uaid ujuAgjdo juau ipuzejaz i
llsouwAOd fuajfuod |ufu|d$ op {a uMtiiuzajfpz qsouuuod oipi
ju^puod od ogjXfnpaispu adjSfUi 019 h po zisfui Aiepodez ^at) a n)je}| noua^a^Aau aitfai nopjaq ez jji qoq 01
rqn^od jUAn|uis Mot||u2efaz zeAOijnAA euguAaido $33 af 'qau|uipod
qvupogxto ipAuMqoajA
n|sAuis aa ipjaix^Á iua{Jpqo od oqau lujpod od Aur$ itAijnodau isouuAod
gi^edj/d *$33 Xpaq $33 pipjA zsouuAod !$nxid lyuzettaz afj ‘gpe^ A '9
'71 ispo l jaipod
juaipojd zni|Ojri ogauaipafs qaqosquíOAp mni^d pjahiuis oi|al lAoqiiizetffz leAcqzo aujuAgjdo $33 af 'awaq ogalaqiuzai|az miAqod npoAijp zzs^AOJd osatfu oiqoui iuaupni^od ‘Zi nspo i f a{p
juaipojd z oyitrn lu/iiadncaseu s /uaipaid a af qeu| ‘lUpAoiznAA ogpiqauot| juajníop po 9(9 $ op iffpzodfau $33 i/pejgn ntpsa; noujnip uau|AOd quzaqaz af '(noqnif z as ui/ugAoupz gtqiedijd)
npn ogal 2 utasegu leuwuAA ou{oui (uau Xiaig $33 pQA egiuzegqz gri|p afnraftA jufAOizqAA <ivz) a^psar ju^aoixiAa ^uzauog lAogiuzag^z tajsez e AgŘAaz puuial^rA iapf/o<ÚA ip^aoOAa
{uajiuop po rppgui g\ gpjgi aA euuAod ^ $33 ‘lajeg uijApiupaASOid ^lasoAOiogiaq (eAodngeu jqui gijuzQdaaga n ^ueAolAgšod Aqjnjs e ){oqz jiusau giuzegqz AAito/uis fuazuogn oj '$
'uqÁouiJcgii noijeg noueesaz as astdop a giuzai^ apnq oiuioi o '(uagiuzegpz a $33 paui aAnofUff puaeid ai^u aj ngiuas e dOA
gsAAogei jufuz oa a Aueg pAogei giua>a dOA»Nd»ge a; 'q ez as gui isAgrtod nuag nOAogai aujaz gjuzagfz pngod izaujxgu! ipýiqAqzau gdifiap a Aixg fsoga] ng/ua? a^OA<Pluian)ga gioapA
'nouaAOfiuz rqfeg afnzejgeu lUQsouzguig e uquftftetdn ui^ amg ‘nouf nuag iAogjuzeg?z leisaz euguAfjdo al $33 juioTi/d ipaiA $33 fuaipoidau npeg nouajns ueiiAOd al a u?AOuuotu
puujaqdppedi/do)un)Aafgiuzagaz'AAno|iusažip9Aod^luaf)OdzaqAzieggmp|ia9jguag p;nizeii}UAajdoaf$33 '$33Aije)|9jagjaA)i)fjAip9AOdAA|ud;ip(|OOd9ua|pojdauuauAod alquzegaz
ip^AOdAA ^Ut^op Auog ifAÓgoiqáz aufUAajdo $33 al tpfrád^ lu^ruop
g aA//p auajseu isoiQajngs piau) 'ogcQ a|)Od ')u?|sapo po qup gz|uj?pua|eg $ pnuA/dri oqau ‘uuagiuzagaz
9^AodAA jMžAe/d pnq afnjaAod as lua^nzop gquiago az 'UKUjiuzagaz ipfAodM auuias)d uifuajruop euapuogn al eAno|u)$ npOAqp juqpn zaq j AAno|ufS az p^d^ Igp auguAgxlo af $33 e
-uieg g)^)gjÁw pegóiq isfÁcud aufuAfjdo $33 af ‘Auag 9ueAj{n $33 izruopau ip^dM $ niods iguzegaz ^ 'fpedud a '^Ánotuis fpajgaz au
oiagjuzagaz fuaAqn Auag jupajsod )uapa/d a tpgAodAA ^uuiasid lu^njop aup apo lajaq au)?od ^ ao/s^ui gi lu; aiogi m>9AodAA 'npOAqp |uapn zaq 1 ^fpf^AA nAnojus aiqui giuzegaz '(
ujastdop
agiuzcgaz $33 luoi o afnuuopi Sinuiiupo isopq; a/Aq a| 'fpad|/d a npOAgp |u?pn zaq Aueg juqpAA o egAJzegpz isopn znouguípo OAgid afnzeigAA |S $33 'goipu JuAgjd |uau Ajjeg luapAA
Z
*$33 nsAzas og^auzagn ogqMiaiuaui tUfAuiupapsoAl oqau (ubx^ 'luastdop) nouuo/ nouujasid wagiuzegaz $33 op quaiisaz AgMqu a iua(^ ?uf p $33 lajeg AgA9upafqa(/d 1
AAnotuis a^t iis^ós nouppau ifeAgis as $33 Auapš az izeidasgv 'íai/p auaisau uwqaings gjaui 'ogoi aipod ‘Apag AgAgup^ lláfgd o A»aziAÍod auuias/d aipnjqt $33 ui^ top oqau
nuag ez Agnjft oqau Apag juaAaisAA ez n:pa|dod nsagiq g nzegyd OipuAid luapaAOid uap al uj^mvi ‘loaptezn ogifal uiaup alaupod 'nopzjnau nqop au gjjAezn as Aúag |u?Apn <* eAno|iu$ ' i
-gaisn g^^fnip iu!u?gatuAA s fuafods Apeigpu piagjaA lAog/uzagez leAopnAA euguAgido af $33 g
taAouiJO/u eg/uzagez auuAod juau uku o $33 a euaAouqo apnqau 'aogasuaa aup^j euapaAOid e|Aqau lu s
qiisfuj z( gzitgiaisod az a puog )$ouia|d zjfaf «uag 'OTgeniaA aupaf yodsaia 'puog isouiaid z;!a! “ntnieg cuapaAoxl n>s9tu 21 Lp/upajsod ez agAq pngod a upAapAA (qop 9) a Apag gn^
ou>ai al pngod Yiuag noAOu Agspeiuovie giuzegaz igipqo Auag psomajd Aqop uguo^uogn pa/j -ftiag au ogaufigiAA ajfsgui aup og|upa|sod op quta|d euag af ^no|uts psouieid nqop oj 'g
noAgidz SNS
uMpeuia ‘maxe/ |Aog|Uzagez guajpúdau $33 lawg lu^Aogoiqaz jtuauzo $33
leiqapo $33 po ftaig ‘Aqznjs epoqz ful $33 gsouzaiods Hpajgnau oqau a $33 $ afngjuntuogau giuzag^z ‘AgzEA(>2 ^as g3i)fu|dau gxqoso o SAjas gopifn/Agsod Mtuai ipjuzeuij0|ij z oq^jagggu op
uazajez al «uzag?z 'zjnguog ua$aigcuď egiuzegfz au af 'nzjnguog luaj^igoid au gMpu uqpod agjuzagpz au af pngod 9znod gapA au vu^ujjaz vgiuzegaz isoudogŤs |uqÁa|d auazojgo af
a; UpoAop fu^uApjdo az] {g:iu z «iauiJGgiA ii-finz $33 Auag |Aog)uzeg?z laAogojoaz auguApido fíunoj a[ $33 9ueg puaAogoiqaz au Ntd nppg luaAouqo o $33 zapgjod uguAa>do quzagfz
af Nld '99’t lufpcž uipuqAg) gueAogedo od Auag lu^Aogoiqaz 9p^i/d a 'NU npqg luapaz auq^ip /K*qas az ppa/ a auaAogado 'luqospuagjiogfu apaAOid 4/eg pAocI^ niznod gd giuiag?z
09 '9iod Agaieunine {^uaoj jupnogoiqaz g apfop Auag pAodfz }^j/d a agiuzagaz Auag AugMjA agiuzagpz lujujozodn ogizogDpa/d zaq laAogoiqaz oa^xI Asnojius juajniod oqftgf gpadi/d a
oqau apadj/ď ogutoi a fui $33 -pAq egfuzegfi nijn z $33 n^ui g lUíUApjrto apz viaAo/^AO gueq n Aqe 'nuwi g $33 afnv9ouu opup giuzagqz 'Š33 gó^dsojd aA ujnsagu g fugUA^jdo pgnjz
eg/ioegaz aouaq zeggd gpuAOj alnjBAOd as gsoutiAOd |uqa)e|d jii^od a2 'psouiiAod luq^ejd afoAs jujdau aj 'fpadgd a Auag Aug9a;A fpgujego $33 luapazod au iqpía uauAod af vuzagf2 í
juasapo Q gtqiu ifal o maqosqdz lujtgl og^i^tgjn juauifuzo luazjAiod og^uiuasjd i; luaiupuzo og^uiDas/d ju^pqo od pog p2
Aqop po nuag au fu^uznngsn Adngpu ez Apaptau FuipntuaAa asau $33 nuag noAou ngAapegod ogauuiasKl ogaf jpaigaz au <Aog|uzagaz ppAn ^uaipordau $33 itsou{OuJ gaÁggugaai tauipj a
-ppg Au|ás|2 )i9pjd juauifuzo g a Auag ?Aogai jg^nod afngoiqez fupaigpozaq $33 -guuusid
ouaziAzod (uagiisegpz iuapfjgau po tipog e2 op guaipoidau o|Aq juaujfuzo ýAoga] Aqe loAqzau al 'Agjuo)a|ň oqau utawaiĎaia) ougiijn juauiauzo it-ar nupýi a qup 2 fuuap »pog pz imzn az|
juatuauzo iwqosqdz tufiigiogA uiAuí oqau fuqoso 'wameifiaia) 'ufaqdop 'uaxsp uauc^ia) $33 lupuzo puaipojdau nij nppg juazajzAA oqau Auag juazppo 'rogAz af ‘afnzeAaz as giuzegaz '9
A}iag juaAOfiCfz j} pifnauz nt|}a(snp a
figmzA Apogg fupadj/O ez e ‘Auag ugupAtfnod nougiuzA f»ig ’Ag/t?pa]god Aug»^ ar apiAOdpo g/uzagoz aipqOA u^ua^apsau a nuag jaAeipauodau uauwd aufujfaz af Auag jaguo pipnauz
nuijlaí Aiiognuqnpl puajqez a uguazi}^ pa/d iizadzaqaz uiaqoscidz U1A19011A |[ uauAod af eufiulaz 'Aqoso ^uAgidoau nogni op amsopau auag as Aqe 'pqfez až ‘afnzeAaz as g|uzegaz '$
'iwagtqutpod luiiupogx^o |tuAu9aqoa;A
0PU19 s npajnos A npoAQp og^f z oqau fiadz oqw luazppo ui/faf o juauiguzo npaAcip z aupAogoiqez af auag af '$padi/d a niJag tafjpaz auíUAgj^ aiap af eufuj ogiupeidazga aqnisqo
Md AuAp^ apezau g/uzagaz oqau psoiqeid ningi no|{ojd au> aupAogo|qaz al auag 'auag au ifepn s ajaiizip afepn /saignosau a; 'fpadf/d a qafnjs ip ){oqz ndngaii qni^gsod inouiiuípo e
auag eu nl^n e eipfzoA 2dS oqau Auag aiappip nzegpjd ogjuqoso npoqs v/^o aufUAgido Auag ujiAutupapsoid ndngau qd af nsiiu og/upňdarge egn/sqo a? 'uij) s isaignos gjuzag?2 V
pu|d A gzaisiui g9|u;aida9ge
oppf) A AuapaAOJd dngeu iipaign as afnzeAaz a runpfA au isou^aings ouq araq gfuzegaz tuagiuzagaz as Mnojuis aA gzAuaAOuats qafnis a goqz ogoip q qažnp a poqz p/p ‘oguai juaupop az
apjAOdpoau a itTadzaqez Agjuipaj $33 ažniuau ge$A smeis ggjadja? n |au jsiui g9iu?aida9ge gjAuf ipapA n gad a|?p a fpedqd uigAOgpj a '{ruaiujdug) |uazi/ez og]»ui!iiS ogwauegiaiii
uiiAuiupapsQjd uapaAOjd ujeg ujiAiaupaptOid ^isfui wju?nda9ge a qainp e ijoqz dngfu lAq ažpui 'uiiuazuez uifzaugus uiÁgguojiga|B oiwAeqAA |uau ^jaig '9»iui tunqazdasga a fuifiquana
*91061$ gzjjedja; n }u»ZMaz ogpaiu/us ogpg9|uoAga|a ajniod pd eupuifaz 'gzapedj/d g>Au7aui|ÁA aA 'lupppfAA au lAogjuzagaz aijaz $33 af oqau zsmMMM asojpe eu (Xzodqp g nosf azeuiicgii
juiieiao *nuag i;4)qo gHJzegpz uipiazg au 'gisou au ufsdod af $33 jgui g9|u2ei!da}ga n juaq/ez ogjzeuiius ogfgzoxxqgaia ugAigupa/isoid »jeg a9azda9ge ndn;sod o asauMOju lupeigfz '(
■uguanpsaid uiAuzud ‘/deu 'gjiuz nuag noAogq uaiiAod af gepte 'iisoiaa|d noqop noisoxl s Auag lazcjA uaiiAOd luau giuzeg?2 gaieidod luroAOJd gieid nuag noAogei ez apnqau gepta
■btíipMOjti nuag noAogn au A/Aq Aqajazg 'ajgasuaq ?jág$aA éz ep|Aodpoaiapeu 1 giuzagaj zz-snzmwM asaipa au pzodap g al jua;a|i)tud oqaulsa? oq^ga/ joza 'plpJA nuag AgvA/ afounu
až 'uxn 0 lu^aiqoid auua; AÚeg aÁogai luajnjz o psopai as njóds $33 op a|$az auajiuz a)Aq až ‘npoACp z ‘psoiaaid nqop nojpud puiau praig a lenižnod aipoqau p| nozaig ‘nuag $33 iq?M
gjuzai^z g-až(}tuaN gazaidod luzoAord zqaid nuag noAogei az apnqau gjuzegaz a ijruz fupaigpozaq nuag nouazaiA $33 iua$nj2 i|a( o fiiopfi as n/ods 'psouaid aqop at^idAnau fisaf pmg a
íPA/inod npo/íjp i|ogoq?gal z flpoqau pl nojažg “nueg $33 pterA uauwod ;w af gjuzegaz AuBg f aou )u?pAa o lappžod a $33 pi?M nuag uauAod giuzegaz a[ ?uag eu ipíuapaAO ouiqd nfepn
Aufuc aparii/d a IBAflaiinne jAosam "W1 ojnoAogai az|au a afnj/gsod uiayog «g S3D ?«íg 'lUílSfod Auag oifAcgez eu as afmiewAau PipizoA zd$ oqau ajipq tuauilqd a oufujf Ag|nqw i|od
qiAuAaxls f)p pgndsj á|p fupa/ lUjdAAau pngod az 'uip $ isaiqnos v jiuopaA au aiaq giuzag?2 pifě^dAA ufu» ipAuapanojd z Agpaisfu Auq3»$A ez a nfepn ipAufU|dAA a>|nqai a isouAprds ez
fujd giuzagpz apy>odpo 'OuaipAqDS qglal od $33 qiAueAoieAqx ufiuz n) Aqnqai lupAoxxlz pggiauioina eiasz auqaqojd $33 a af 'niuoi g uepaiqzA luaAOsaxiz ag $33 op nginqai aiHPO
uiAiaig 'luagjig luAiifo/^ giuzegaz apauxl gfapn uauiz a paznaiqge juapaAOjd g a|(iA ^as luazjAiod 1 wji a Aginqei fuaigdAA ngei isoui^Xl$ 'i^fapn nufuc oqau izaznemge nouaAopažod 1 u g e
núeg noujftfsiid ijeuzo fMžg aA 'nginqei nousisiuin um a|iw )uise|A ajp giuzag^ !U|dAA apadi/d uiaAoge) a TJsn-wm asa/pa au uiaufiquin nqAias uiagsiuzegaz eu oqauazMz e^uzegaz
auiog oqagstažBAižn uiAiiupa/isojd 1 (ilepn nugujz oqau poaiat^e au AgAopCžOd lepez ainui giuzegaz npOAnp luapaAn zaq izsaAOjdauAuauQ copAcgn OAfid airueiqAA |S $33 a $33 luaiaAqzs
jlaqaipod (Qt{ui| q^uzisfái mapUtau /dau) nufua au AgAepe|od amgaN 'ndf? a ipAuapMn Qfepp nufuiz oqau paa|amge o $33 lapaiod u^uAajdo al guzagaz (Aueg aueqs lupez) luaua^in
tíuioi g aisiui eú as^sďapod uiaguzegaz lAq jsniu auag aggiauGeN ‘nciz a AuápaAn Auag fnodi? n nosf nouag s ofzodap as pifegÁi afapn 1 logef ‘utoguzagaz o afapp vuag juifzjaAjun luazauw
ndjj A oqau auag eu ouapaAn af ipA*3zg n Sarag noguiUA 5 'níj-A oqau auag au ouapaAn al ouauif žlfaf 'nqoso oiď aznod oqau ne*; a oqau auag eu ouapaAň al ZdS žoqal p|pzoA oJd aznod jie)d
eueg epžB)i agiuzaga? a $33 paginiu^ nogguojigaia a ooggueipaiu ‘jupnziA luiiJifnužoujn ifepn uuiujegijfwaig auaAeqAn al auag '(Auag luajadzaqaz dnužoujn jitsoiouipai noAodp oqau
Auag ájaqzg} uiasidpod s gafnoid i^os^pod 'lueiOoioq /dau] AgAjd juiAuuejqDO a ma|si> uiuise|A eud/iedo af auag '^uapaAn iu eu iisomeid nqop od $33 psou>a|Ods magiafaui af e;jeg
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Změna v nastavení obchodnich podmínek

íbfs^o
Č.2ákBznfka ........ nové ZČ, pdvodni
ičo ..................... 164801.........................

27U1..................... ............................................
Bonita..................... U........................................

Název firmy:........ Ministerstvo Svotního prostředí ČR............................................. .............
Na základfi ústní dohody
následu^dm způsobem.

zákazníkem, prosím o úpravu

PoplatBk za orvní wdánf karet*
PoDtek ZB obnovu karet*
PoDlabek za blokád karet*
Poplatek za zmánu oBrametrO*
Poplatak za Doakovanú dsk PINu*
Poplatek za obnovu zablokovaného PINu*

CCS
Umit

CCS
Buskiess

obchodních podmínek

UTA/CCS'

CCS
Tandem

0.-

JI""

Cena je uvedena íZMbMtocppiMp
Zákaznibké dslo
nové
\
14392 f
—o_________ ______

bez DPH

Upravit záruku na Částku
0,200 000,-

ZafbeovBt záruku
ANO
ANO
ANO y NE
ANO / NE
ANO / NE

Pňobjednávlcy karet (jpflsob navyíováni záruky).....nenavySovat.

S platrwstí od:........14.12,2009.

dne:.....14.12.20Q9----------dne:
'^■20^

dne:................................... .

7

*-PlPvy

A Diviiion of FleetCor

MŽPČR
PETR ŠLAPAK
vršovická
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10010 PRAHA 10
ČESKA REPUBLIKA

Praha 19.9.2012
Vyřizuje;
Telefon :|
Zákaznické číslo: D014392

Věc: Potvrzení

Potvrzujeme, že firma MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTftEDl ČESKÉ REPUBLIKY složila jako
záruku pro vydání karet CCS částku;
Den platby

Var. symbol

částka v CZK

18.8 1992

1439220059

324 000,00

1.10.1992

1439220082

7 000,00

16.12.1992

1439240127

-35 000,00

18.1.1993

1439220136

7 000,00

75.1993

1439220204

21 000,00

252 1994

1439240353

-21 000,00

14.3.1994

1439240360

-7 000,00

26.5.1994

1439240392

-21 000,00

15.9.1994

1439240437

-21 000,00

14.10.1994

1439240449

-35 000.00

21.12.1994

1439220475

7 000,00

15.6.1995

1439240548

-14 000.00

17.7.1995

1439220558

42 000,00

25 7.1995

1439220562

14 000.00

20.11.1995

1439220615

11 000,00

24.11.1995

1439240619

-36 000,00

22.7.1996

1439220808

14 000.00

28.4.1997

1439221039

28 000,00

18.12.1997

1439221230

7 000,00

30.12.1998

1439221553

35 000,00

1.11.1999

1439221808

7 000,00

11.8.2000

1439222046

7 000,00

31.10.2000

1439222112

7 000,00

20.12.2000

1439222158

14 000,00

1.8.2002

1439222667

CCS CrskA spoieCnost pnM|jMebnt
C

lC.?7<n669í
HIC

b.lňO

& r. o.

12.1.2004

14 000,00
lOK

(Wft|2-2002

IMrikOviH' ^iU|i‘0Í

SpolťfTir.it !<• /dpvtii.*
vofxholíiiím

14392231Sff“'''
WWW.CC^ 1/

7 000,09’'^®''°’“

vrtieiwi

MPstskýTti soucírm v h.i/c-,
wJfJíi C, vk>?krt l2(jJ37.

7 000,00

16.1.2004

1439223142

13.1.2006

1439223793

7 000,00

11.4.2008

1439244520

-204 000,00

27.5.2008

1439240000

204 000,00

8.3.2010
11.92012

1439227160
1439240000

-204 000,00
-200 000,00

A Division of FleetCof

0,00 CZK

K 19.9.2012 Činí Výše záruky

ceikem
Jako účetní doklad slouží ceník našich služeb a platná smlouva uzavřená s výše uvedenou organizaci.
Podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty se na složenou záruku nevystavuje dahový
doklad, neboť zaplacení záruky není předmétem dané.

í^ické podpory CCS ČR

CCS česká společnost pro platební karty s. r. o.
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