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DOHODA
o změně smluvního vztahu
uzavřeného na základě objednávky č. z 14392 ze dne 24.1.1992
a o přiznání nadstandardních podmínek při užívání karet CCS
___________________________________________________________
Strany dohody
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
se sídlem : Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8
zastoupená : Ing. Petrou Doffkovou, na základě plné moci ze dne 1.2.2012
IČ : 27916693
č. účtu : xxxxxxxxxx
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337
(dále jen „CCS“)
a
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
se sídlem : Vršovická 65, 100 10 Praha 10
za kterou jedná : Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky a provozu
IČ : 00164801
č.účtu : xxxxxxxxxx
(dále jen „Zákazník“)
I. Předmět dohody
1. Předmětem této dohody je stanovení nadstandardních podmínek při užívání karet
CCS Zákazníkem.
2. V ostatním, s výjimkou podmínek stanovených v této dohodě, platí Všeobecné
obchodní podmínky užívání karet CCS v platném znění a platný Ceník služeb.
II. Nadstandardní podmínky
1. CCS nebude požadovat po Zákazníkovi složení finanční záruky k zajištění
budoucích plateb zákazníka. Stávající finanční záruka ve výši 200 000,- Kč bude
vrácena na účet Zákazníka do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této
dohody, a to na účet Zákazníka uvedený v záhlaví této dohody.
2. Poplatky za níže uvedené doplňkové služby se nově upravují následovně :
 Servisní poplatek
0,43 Kč/l
 Bankovní záruka
0,- Kč
 Pořizovací cena karty
0,- Kč
 Přiobjednávka karty
0,- Kč
 Poplatek za změnu parametrů
0,- Kč
 Provozní poplatek
0,- Kč
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 Servisní poplatek z obratu na kartu realizovaného
nákupu jiného zboží a služeb, než jsou pohonné hmoty

1,5%/měsíc

3. Servisní měsíční poplatek za kartu CCS v uvedené výši 0,43 Kč za každý
nakoupený litr pohonné hmoty je stanoven bez ohledu na měsíční obrat zákazníka
v odebraných litrech pohonných hmot.
4. Servisní poplatek ve výši 1,5% z obratu na kartu realizovaného nákupu jiného
zboží a služeb než jsou pohonné hmoty, bude ze strany CCS zákazníkovi účtován
pouze v případě, že zákazník realizuje na kartu nákup jiného zboží a služeb,
než jsou pohonné hmoty, a to z výše takto realizovaného obratu a měsíc.
V případě, že zákazník žádný nákup jiného zboží a služeb, než jsou pohonné
hmoty, nerealizuje, nebude tento servisní poplatek účtován.
5. Zúčtovací období 1 měsíc, úhrada formou inkasa
16. a 2. následujícího měsíce zůstávají beze změny.

a

splatnost

inkasa

III. Ostatní ustanovení
Žádná ze stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace
o podmínkách tohoto vztahu, pokud by se jednalo o důvěrné informace, osobní
a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, technologie nebo knowhow, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních předpisů.
IV. Doba trvání
1. Tato dohoda nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci,
v jehož průběhu dojde k jejímu podepsání oběma stranami.
2. Tato dohoda bude platná po dobu trvání smluvního vztahu mezi
CCS a Zákazníkem uzavřeném na základě výše uvedené objednávky karet CCS,
podle něhož bylo Zákazníkovi přiděleno zákaznické číslo 14392 a 80347.
V. Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s hodnotou originálu,
z nichž Zákazník obdrží dva a CCS jeden.
2. Tuto dohodu lze měnit pouze po vzájemné dohodě obou stran, a to pouze
písemnou formou.
3. Vztahy v této dohodě neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
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4. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – plná moc ze dne 1.2.2012

V Praze, dne 5.9.2012

V Praze, dne 6.9.2012

Ing. Petra Doffková

Ing. Jana Vodičková
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