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Dohoda   

o přiznání nadstandardních podmínek  
při užívání karet CCS  

  
___________________________________________________________ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 
 
 
 
CCS Česká společnost pro platební karty, s.r.o. 
se sídlem Chlumčanského 497/5, Praha 8  
IČO: 279 16 693 
DIČ: CZ 279 16 693 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337 
Zastoupená: , prokuristé společnosti  
(dále jen „CCS“) 
 
a 
 

Ministerstvo dopravy  
se sídlem nábřeží Ludvíka svobody 1222/12, Praha 1 
IČO: 660 03 008 
DIČ: CZ 660 03 008  
Zastoupená:  ministr dopravy 
(dále jen „Zákazník“) 

 
 

I. Předmět  
 

Tato dohoda se vztahuje na všechny karty CCS vedené pod zákaznickými čísly, které jsou, nebo budou Zákazníkovi 
přiděleny na základě jeho objednávek karet CCS. 
Předmětem této dohody je stanovení nadstandardních podmínek při užívání karet CCS. V ostatním platí Obchodní 
podmínky užívání karet CCS v platném znění (dále jen „OP“) a platný Ceník služeb. 
 

II. Nová ujednání 
 

S účinností od 1. 11. 2017: 
 
1. 

 
2. 

3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 

9. 
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S účinností od 1. 1. 2018: 
 

10. 

11. 

 
III. Ostatní ustanovení 

 
1. Zákazník v souladu 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, uveřejní 

tuto dohodu po jejím podpisu smluvními stranami včetně jejích případných příloh a dodatků prostřednictvím 
registru smluv. CCS dále výslovně deklaruje, že celé ustanovení čl. II této dohody považuje za obchodní 
tajemství CCS a Zákazník se zavazuje před uveřejněním této dohody v registru smluv celý článek II. této dohody 
znečitelnit, jakož i znečitelnit veškeré osobní údaje v této dohodě uváděné. 

 
 

IV. Platnost dohody 
 
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv. 
 

2. Tato dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.  
 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s hodnotou originálu, z nichž Zákazník obdrží tři paré 

dohody a CCS jedno paré. 
 
2. Tuto dohodu lze měnit pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to formou písemných a pořadově 

očíslovaných dodatků. Smluvní strany vylučují pro účely této dohody uzavření dohody a dodatků k ní v důsledku 
přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (i nepodstatnými) odchylkami či 
dodatky. 

 
3. Práva a povinnosti touto dohodou neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími platnými 

právními předpisy ČR. 
 
4. Smluvní strany výslovně ujednaly, že ustanovení této dohody jsou sjednána jako oddělitelné části ve smyslu  

§ 576 Občanského zákoníku. Bude-li některé ustanovení této dohody shledáno příslušným soudem nebo jiným 
orgánem zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za 
vypuštěné z dohody a ostatní ustanovení dohody budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by smluvní 
strany dohodu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost 
rozpoznaly včas. Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky dohody, 
které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být 
dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením. 

 
5. Smluvní strany potvrzují, že všechny doložky obsažené v této dohodě jsou jim srozumitelné, nejsou pro ně 

nevýhodné a dohoda se neodchyluje od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. Smluvní 
strany se dohodly, že pro smluvní vztahy založené dohodou se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského 
zákoníku, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné 
nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti.   

 
6. Strany se dohodly a svým podpisem potvrzují, že změna okolností není důvodem k ukončení této dohody. 

Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
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7. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani 
před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky. 

 
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě, 

vážně a srozumitelně, dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, 
což potvrzují připojením svých vlastnoručních podpisů. 

 
 
V Praze dne 31. 10. 2017    V Praze dne 
 

CCS Česká společnost  Ministerstvo dopravy  

pro platební karty s.r.o.     

 … 
 


