
Smlouva o využIvánI systému elektronických peněz sejf
Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavfrajl na základě ustanoveni § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník v platném znění a zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku v platném znění
smluvní strany:

Město Vsetín
se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín
lČ: 00304450
DIČ: CZ 00304450
bankovní spojení:
zastoupené Mgr. Ing. jiřím Růžičkou, starostou města
dále jen ,Partneŕ')

a

GLOBDATA a.s.
se sídlem Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1
lČ: 05642361
DIČ: CZ05642361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23165
zastoupená členem
představenstva
(dále také ,Vydavatel")

tuto

Smlouvu o využÍvání systému elektronických peněz sejf

Úvodní ustanovení a účel smlouvy
Společnost GLOBDATA a.s., elektronická adresa je vydavatelem elektronických
peněz malého rozsahu a provozovatelem systému elektronických peněz sejf, který umožňuje realizovat
platby prostřednictvím elektronických peněz a poskytovat některé další služby. Tato smlouva úpravuje
podmínky, za kterých bude Partner akceptovat od Uživatelů platby prostřednictvfm systému
elektronických peněz sejf. Tato Smlouva je rámcovou smlouvu ve smyslu Zákona o platebním styku.
Vydavatel je zapsán Českou národnl bankou se sídlem v Praze do registru vydavatelů elektronických
peněz malého rozsahu. Česká národnl banka je zároveň orgánem dohledu v oblasti poskytováni
platebních služeb.

Il.
Definice pojmů

.Elektronickými penězi" je peněžnl hodnota, která:
a) představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal, tedy vůCi Vydavateli;
b) je uchovávaná elektronicky;
C) je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem prováděnl platebních transakci a
d) je přijímána jinými osobami než tlm, kdo ji vydal,

.Systém elektronických peněz sejŕ nebo Rsejf' se rozumí souhrn softwarových a systémových
prostředků Vydavatele, který umožňuje Vydavateli vést Partnerský účet a poskytovat platební a jiné
služby,



r
,Partnerem" se rozumí právnická nebo
která pňjfmá od Uživatelů v souvislosti
elektronických peněz sejf,

fýzická osoba, která uzavřela s Vydavatelem tuto smlouvu a

¶

s poskytování svých služeb platby prostřednictvím systému

,Uživatelem" se rozumí osoba, se kterou uzavřel Vydavatel příslušnou smlouvu, na základě níž je
taková osoba oprávněna platit služby Partnera prostřednictvím Aplikace sejf

.Partnerským účtem" se rozumí účet pňdělený Partnerovi v Systému elektronických peněz sejf, který
slouží k evidenci Elektronických peněz Partnera. Na Partnerský účet jsou připisovány platby Uživatelů
v Elektronických penězích a mohou na něj být připisovány peněžní prostředky při Dobití účtu sejf. z
Partnerského účtu jsou na základě příkazu Partnera odepisovány Elektronické peníze při Zpětné
výměně,

nPlatebnim prostředkem" se rozumí soubor postupů dohodnutých touto smlouvou mezi Vydavatelem
a Partnerem, které jsou vztaženy k osobě Partnera a kterými Partner dává příkaz ke Zpětné výměně,

,Uživatelským účtem" se rozumí účet pňdělený Uživateli v systému elektronických peněz sejf, který
slouží k evidenci Elektronických peněz Uživatele,

,Aplikací sejf' se rozumí počItačový program určený výlučně pro mobilní telefony (tedy nikoliv tablety)
vybavené SIM kartou, které jsou jako firmware vybaveny operačním systémem lOS verze 4.3 a vyšší
nebo Android verze 2.2 Froyo a vyšší. Aplikaci je možné instalovat do mobilnlho telefonu
prostřednictvím App Store, resp. Google Play. Aplikace sejf sIouZl Uživateli k ovládánl Uživatelského
účtu.

njumbo účtem" se rozumí účet Vydavatele vedený u nebo
jakýkoliv další bankovní účet, jehož identiňkaci oznámi Vydavatel na stránkách www.sejf.cz,

,,Běžným účtem" se rozumí účet Partnera vedený bankou, spořitelnkn nebo úvěrním družstvem, který
je přímým účastnlkem systému mezibankovního platebního styku v ČR CERTIS (Czech Express Real
Time Interbank Gross Settlement system),

,Zpětnou výměnou" se rozumí výměna hodnoty Elektronických peněz evidovaných na Partnerském
účtu na bezhotovostní peněZní prostředky, které jsou Vydavatelem převedeny na Běžný účet Partnera
specřfikovaný touto smlouvou,

,,Operací" se rozumí dispozice Uživatele se zůstatkem na Uživatelském účtu včetně Dobíjení účtu sejf
a Zpětné výměny,

,,Karanténním účtem" se rozumí zvláštni účet v Systému elektronických peněz sejf, na který jsou
připisovány Elektronické peníze v případech, že je nelze pňpsat na žádný Uživatelský nebo Partnerský
účet (např. v případě, že nebude řádně identifikována platba pň Dobljenf účtu),

,ZPS" se rozumí zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění,

,,Zákon proti praní špinavých peněz" - zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřenlch proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.



Předmět smlouvy

t

Předmětem této smlouvy je závazek Vydavatele vést pro Partnera partnerský účet v Systému
elektronických peněz sejf a v rámci této činnosti zejména (i) realizovat platební příkazy zadané Uživateli
ve prospěch Partnerského účtu při nákupu služeb Partnera, kterým je placeni parkovného, a to za
podmínek specifikovaných ve Smlouvě o poskytování služeb a (ii) realizovat Zpětnou výměnu
elektronických peněz evidovaných na Partnerském účtu na Běžný účet Partnera v souladu se Smlouvou
o o poskytování služeb. Smluvní strany pro vyloučenl pochybnostl sjednávají, Ze tato smlouva je
rámcovou smlouvu o platebních službách.

lV.
Popis činnosti Partnera

1. Smluvní strany sjednávají, že Partner bude sejf vyuZívat pro akceptaci plateb za parkovací služby
dle Smlouvy o poskytování služeb.

2. Partner se tímto zavazuje, že bude uznávat platby od Uživatelů prostřednictvím Systému
Elektronických peněz sejf jako řádnou úhradu jim poskytovaných služeb.

V.
Založení Partnerského účtu v Sejf

1. Vydavatel se zavazuje, že do 3 kalendářních dnů od okamZiku uzavření této smlouvy založí
Partnerovi Partnerský účet. jednoznačným identifikátorem Partnerského účtu je jeho čIslo, které
je 5540001154.

2. Smluvní strany sjednávajl, že Vydavatel je oprávněn disponovat peněžními prostředky na
Partnerském účtu způsobem uvedeným ve Smlouvě o poskytování služeb.

VI.
Karanténní účet

Peněžní prostředky z Karanténního účtu budou vyplaceny, nebo Zpětně vyměněny osobě, která
prokáže Vydavateli, že jí peněžnl prostředky uložené na Karanténním účtu náležejí. Vydavatel si
vyhrazuje před vyplacením peněžních prostředků z Karanténního úCtu vyžadovat od osoby, která
požaduje jejich vyplacení, předložení dokumentů případně jiných důkazů, ze kterých lze potvrdit, že jí
takové peněžní prostředky náleží. Vydavatel si dále vyhrazuje právo podmínit vyplacení takových
peněžních prostředků provedením identifikace ve smyslu zákona o praní špinavých peněz.

VIL
Práva a povinnosti Partnera

Partner je povinen:
a) nést odpovědnost za služby, které poskytuje Uživatelům a řešit veškeré reklamace Uživatelů,

které se týkají jim poskytovaného zbožl/služeb, které jsou hrazeny prostřednictvím Systému
elektronických peněz sejf;

b) poskytovat služby, které jsou hrazeny Uživateli prostřednictvím sejf v souladu s právním řádem
České republiky;

Vlli.
Práva a povinnosti Vydavatele

1. Vydavatel je povinen:
a) v přlpadě sporu s Partnerem nést důkazní břemeno o tom, že Operace, jíž se spor týká, byla

správně zaznamenána a zaúčtována, a že nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou

závadou na straně Vydavatele;
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b) v případě zjištění chybně zaúčtované položky provést bez zbytečného odkladu opravu

¶¶\

2. Vydavatel nese odpovědnost za:
a) Operace souvisejlcl partnerským účtem, k jejichž provedení nedal Partner přikaž: pro účely této

smlouvy se má za to, že Partner dal k Operaci příkaz, byla-li Operace zadána z počítače, na
kterém bý instalován přístupový certifikát a Operace byla autorizována prostřednictvím
přístupového jména a přístupového hesla, které byly přiděleny Partnerovi,

b) ztracenou část Elektronických peněz uložených na Partnerském účtu a za chybné proveden(
Operace, pokud byla ztráta nebo chybně provedená Operace způsobena selháním hardware
a/nebo software Vydavatele či lidského činitele Vydavatele; to neplatí, došlo-li ke ztrátě či
chybně provedené Operaci v příčinné souvislosti s hrubou nedbalostí či úmyslným protiprávním
jednáním Partnera,

c) neprovedení Operace, na jejlž provedení má Partner právo, nebo chybné provedeni Operace
Partnera, a to pouze v případě, že k neprovedeni Operace nebo k chybnému provedení
Operace došlo v důsledku selhání hardware a/nebo software Vydavatele či lidského činitele
Vydavatele; Vydavatel však tuto odpovědnost nenese, pokud k neprovedení Operace nebo k
chybnému provedenl Operace došlo v příčinné souvislosti s hrubou nedbalostí či úmyslným
protiprávním jednáním Partnera.

3. Vydavatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo vyloučit dostupnost Systému Elektronických peněz
, sejf za účelem prováděnl údržby, opravy nebo upgrade programového vybavení. Vydavatel se

zavazuje zajistit, že Systém Elektronických peněz sejf bude dostupný alespoň v rozsahu 99%
celkového času v průběhu každého kalendářnľho čtvrtletí.

4. Smluvní strany pro vyloučenl pochybností sjednávají, že Vydavatel není účastníkem závazkových
vztahů mezi Partnerem a Uživateli nad rámec výslovně specifikovaný touto smlouvou.

IX.
Odměna Vydavatele

Odměna Vydavatele je sjednána ve Smlouvě o poskytováni služeb.

X.
Doba uzavření smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tlm, že účinnost této Smlouvy končí v okamžiku zániku
Smlouvy o poskytování služeb.

XL
Odstoupení od smlouvy ze strany Vydavatde

Za závažné porušení této smlouvy ze strany Partnera, které může být důvodem k odstoupeN od této
smlouvy ze strany Vydavatele, je považováno, pokud Partner:

a) sdělil nebo sděluje Vydavateli vědomě nebo z nedbalosti nepravdivé informace, nebo zamlčuje
významné informace, případně uvádí Vydavatele v omyl nebo se dopouští podvodného jednání
a to i jen ve fázi pokusu; toto ustanovení se použije i v případě, že Partner jedná, jak je zde
popsáno, vůči Uživatelům Sejf;

b) provádí nebo přijímá platby prostřednictvím sejf za plnění, zboží a služby, které jsou v rozporu
s právním řádem České republiky;

XII.
Ochranná známka

1. Partner bere na vědomí, že označení sejf je ochrannou známkou Vydavatele. Partner není
oprávněn jakýmkoliv způsobem bez výslovného souhlasu Vydavatele tuto ochrannou známku
užívat, není-li touto smlouvou stanoveno výslovně jinak.



2. Vydavatel souhlasí, že po dobu účinnosti této smlouvy je Partner oprávněn informovat o tom, že je
," Partnerem Vydavatele a že akceptuje platby prostřednictvím systému elektronických peněz sejf, a

. to iza použití loga sejf, pokud tak bude činit přiměřeným způsobem, který neohrožuje dobré jméno
Vydavatele či označení sejf.

3. Partner souhlasí s tím, že Vydavatel je oprávněn informovat veřejnost o skutečnosti, že Partner
akceptuje platby prostřednictvlm sejf.

XIII.
Součinnost

Smluvní strany se zavazují, že si navzájem poskytnou součinnost, kterou po nich lze spravedlivě
požadovat.

XIV.
Salvatorni klauzule

1. Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo
judikatuřy soudů bude u některého ustanovenl této smlouvy shledán důvod neplatnosti nebo
zdánlivosti právního jednánl, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou nebo zdánlivou
bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti nebo zdánlivosti přímo týká.
Strany se zavazují toto ustanovenl doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat
aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této smlouvy.

2. Pokud v některých případech nebude možné řešeni zde uvedené a smlouva by byla neplatná nebo
zdánlivá, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, ve které
případný důvod neplatnosti nebo zdánlivosti bude odstraněn a dosavadní přijatá plnění budou
započítána na plněni stran podle této nové smlouvy, Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z
původní smlouvy.

XV.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva a veškerá souvisejicf dokumentace je uzavřena v českém jazyce a veškerá
komunikace je vedena v jazyce českém. Na základě požadavku Partnera zašle Vydavatel
Partnerovi podmínky této rámcové smlouvy elektronicky.

2. Partner podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu byly před uzavřením této smlouvy poskytnuty
veškeré informace podle ZPS.

3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a k projednání případných sporů jsou
příslušné soudy ČR.

4.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvnlch stran a účinnosti

dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

6. Vydavatel bere na vědomí, že město Vsetln je povinný subjekt k poskytovánl informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informaclm a zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv (dále ,registr smluv"). Vydavatel souhlasl se zpřístupněním či zveřejněním celé
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech jednání a okolnostf s jejím uzavřenlm
souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

7. Partner potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č, 128/2000 Sb., o obclch
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření

stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Uzavření této smlouvy bylo schválenousnesením Rady města Vsetín C. 24/25/RM/2019 ze dne 12.11.2019.
8. Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Partner a jedno Vydavatel.

Ĺ
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9. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných člslovaných dodatků.

V Praze dne ^4(. o&'tg

'\

Ve Vsetíně dne 2 8, 11. 201+9
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