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Dodatek č. 3
(dále jen „Dodatek“)

ke Smlouvě ze dne 24. 01. 1992 ve znění pozdějších úprav a Dodatků č. 1 a 2 o přiznání
nadstandardních podmínek při užívání karet CCS (dále jen „Smlouva“)
Smluvní strany
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
se sídlem: Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Jan Polívka a Mgr. Hana Ševčíková, prokuristé
IČO: 27916693
DIČ: CZ27916693 (je plátcem DPH)
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
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 1442/65, 100 10 Praha 10
za kterou jedná: Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního
IČO: 00164801
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxx
(dále jen „Zákazník“)
se dohodly na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:
1) Smluvní strany tímto výslovně prohlašují a staví najisto ve smyslu ustanovení § 1903
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
že na základě konkludentní dohody smluvních stran a v návaznosti na písemné oznámení
CCS ze dne 26. 09. 2017 je možné na karty realizovat i nákup jiného zboží a služeb,
než jsou pohonné hmoty (zejména parkovací služby), a to za podmínek uvedených níže
v tomto Dodatku a dále vyplývajících ze Smlouvy a Obchodních podmínek užívání karet
CCS, jak byly také počínaje dnem 01. 10. 2017 pro zákaznická čísla karet z14392
a z80347 uplatňovány (tzn. zcela bez servisního poplatku).
2)

Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 2 a 4 v Čl. II. (Nadstandardní podmínky)
Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním, jak následuje:

„2. Poplatky za níže uvedené doplňkové služby se nově upravují následovně:
a) Servisní poplatek
0,43 Kč/l
b) Pořizovací cena karty
0,- Kč
c) Přiobjednávka karty
0,- Kč
d) Poplatek za změnu parametrů
0,- Kč
e) Provozní poplatek
0,- Kč
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f)
4.

CCS nebude po Zákazníkovi požadovat složení zajišťovacího depozitu k zajištění
budoucích plateb zákazníka.

Servisní poplatek z obratu na kartu realizovaného nákupem jiného zboží a služeb,
než jsou pohonné hmoty, nebude účtován.“

3)

Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, se nemění.

4)

Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu. 1 stejnopis obdrží
CCS a 2 stejnopisy obdrží Zákazník.

5) CCS tímto bezvýhradně souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto Dodatku a Smlouvy
včetně předchozích dodatků a relevantních metadat v souladu s příslušnými právními
předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů
6) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Informačním systému Registr smluv, přičemž toto
zveřejnění provede Zákazník, a to neprodleně po uzavření Dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly, s jeho obsahem
souhlasí, což stvrzují níže vlastnoručními podpisy.
Za CCS:

Za Zákazníka:

V Praze, dne: 07. 03. 2018

V Praze, dne: 05. 03. 2018

Ing. Jan Polívka
prokurista
CCS Česká společnost
pro platební karty s.r.o.

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního
Česká republika
– Ministerstvo životního prostředí

Mgr. Hana Ševčíková
prokuristka
CCS Česká společnost
pro platební karty s.r.o.
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