
POSKYTNUTÍ PLATEBNÍHO TERMINÁIU
J_
CsoB

,l
SMLOUVA O AKCEPTACI PLATEBnÍCn KARET A

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku azákofla o platebním Styku

75003171-Pos_sT

(dále ]en ,,SmIouva")

smIuvní Strany:

československá obchodní banka, a, s,
Radlická 333/150, 150 57 Praha s, tcololČ 00001350iCZ699000761
zapsaaá V obchodním rejstříkLl Vedeném u Městského soudu V Praze, oddíl B XXXV|, Vložka 46
(dále jen ,,Banka")

Zastou pená:

a

(dá le jen,,obchodn ík" )

ZastoUpená:

FUnkce:

Korespondenění adresa: Wolkerova alej 92/18, 568 02 svitavy

čt. t predmet Smlouvy

1, Předmětem této Smlouvy je vymezení podmínek, za kterých bude Obchodník přijímat k platbám za zboží ói služby platgbni kany
mezinárodních společností VISA, Mastercard, Diners Club Internationa|, JCB a China UnionPay (dále jen ,,Platebni karty") a podmínek,
za kteryich bude Banka tyto úhrady zpracovávat a zúótovávat,

2- Dále je předmětem smlouvy vymezení podmínek, za kterých poskytne, za úóe|em dosažení předmětu Sm|ouvy uvedenénr V odstavci 1, tohoto
č|ánku, Banka obchodníkovi k doóasnému užívání jeden ói více kusů stacionárnich nebo mobiIních Pos terminá|Ů nezbytných pro pří]em
(akceptaci) Platebních karet a náSIednó zpracování a zúčtoVání transakcí provedených Platebními kartami, a to Včetně aplikačního
píogramového vybavenía přís|ušenství pro přijímáni P|atebnich karet (dá|e jen ,Pos terminá|") specifikovaných V Příloze č. 3 sm|ouvy a dále
v Příloze č, 4 lnstalačních a odinsta|aóních protokolech, které Jsou při instalaci ói odinsta|aci podepsány Ze Strany obchodníka a pracovníka -
technika, Bankou určené, servisní organizace a kteró jsou SoučáSti této sm|ouvy. Smluvní ujednáni týkající se PoS terminá|Ů se pro tento
Smluvní Vztah použjjí pouze V případě, že PoS terminály budou poskytovány obchodníkov' Bankou,

Čl, lll Závazky a opráVnění smluvních stían

AJ V souvislosti s akceptací Platebních karet

1. Závazky a opráVnění Banky

a) Banka Se zavazuje provádět pro obchodníka autor zaci, tj, ověření platnosti Platební karty a krytí transakce, a dá|e souhrnné zúótování transakcí
provedených Platebními kartami mezinárodních společností VISA, Mastercard, Diners club Internationa|, JcB a UnionPay (dáIe jen ,,Asociace"),
tj, s|užby spojené s proplácením částek v CZK (v rozlišení za den, POS terminál, Asociacl) provedených vždy za předchozí pracovní den na účet
ObchodníkauvedenývPří|ozeč,3tétoSmlouvy,aje-|i tomezi smluvními stranami sjednáno(vizPří|ohač,3)ivUSD,GBP,EUR,PLNói HUF
(dáIe jen ,.Multicu[rency") Za transakce realizované Platebními kartami Mastercard a VlsA při využití Pos terminá|u, za předpokladu dodržení
podmínek uvedených v této Sm|ouvě a jejich přílohách ze strany Obchodníka, V souvislosti s uvedeným Banka Obchodníkovi přidělí a vhodným
způsobem předá oprávněnému zástupci obchodníka uvedenému v záhIaví smloUVy heslo pro přístup do aplikace PoS Merchant,

b) Při provedení transakce v měně jiné než CZK a zúótování na účet obchodníka v CZK, pokud poskytováni této Služby smIuvní strany sjednaly
(viz Příloha ó. 3), bude pro prepočet použit kurz ČSoB deviza nákup ze dne zpracování transakce V bankovním systómu, resp, z předcházejícího

ú,,i iji-lij i]iai:i]i] i]]ili]]]::] i]ll ]ajl].

československá obchodní banka, a. s.
Rad| c\á 333/ 1 50 ' 50 57 P.ana 5: lco 00001 ]5o
Zapsaná V obchodnim lejstříku Vedeném í\']ěstským soudem V Praze, oddíl B; Xxxvl, Vložka 46

obchodní íimalnázeulpříjmení, jméno, titul, rodné číSlo; ] Městská knihovna ve Svitavách

síd|o / trvalý pobyt (Vč, PSČ): Wolkerova alej 92l 1 8, 568 02 SVitaVy

tČo:

Zapsanýlá V obchodním rejstříku

Identifikace evidence / oprávnění k podnikáni: výpis s Obchodního rejstříku vydaný dne 29 1.2018

Čt. lt Misto plněni

Místem plnění se rozumí sídlo Banky, kdeje prováděno zpracování a zúótování transakcí provedených Platebními kartami a dále síd|o obchodníka
a veškerá jeho obchodní místa, kde se tíansakce provádí, avšaK vzdy jen a pouze na území České republiky (viz Pří|oha č, 3),
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číslo :

vedeného Krajským Soudem oddíl Pr vložka492
v Hradci Krá|ové

Mgr, Martou BaUerovou



lnterní

c)

d)

pracovnÍho dne přede dnem připsánÍ peněŽnÍch prostředkŮ zatransakce Platebními kartami na účet obchodníka, Při provedení transakceV měně jiné neŽ CZK a zúČtování na ÚČet Obchodníka v jiné cizí měně bude pro přepočet použit nejprve do CZK kuiz §Šořiá""i."'.ár.rňa následně do měnY ÚČtu kUrZ ČsOB deviz^a prodej ze clneipracování transakce v bankovním systému, resp, z předcházejícího pracovního dneqřed d!e_m PřiPsání PeněŽních ProstředkŮ za tránsakce Piatebními kartami na úóet obchodníka, pokud je měna transakce a měna účtuObchodnÍka shodná, k PřePoČtu nedocházÍ. lnformace o směnných turzecrr 1xurzw,,i listek) jsou zveře]něny v provozních prostorách všechpoboček Banky a rovněžjsou uveřejněny na internetových stránkáóh www,csob.cz.Banka si Vyhrazuje práVo nepřijmout, případně neIropIatit a urat,tlrodelnr doklady (účtenky, stvrzenky Z PoS terminálu), které nebyIyVystaveny/předloŽeny podle podmínek stanovených v iéto smlouvě, zelména právo nepřijmout prodejní dok|ady neúplně VypIněné či s nečitelnýmotiskem P_|atební karty nebo data planostj karty (áxpirace).
Nedojde-|i ze strany obchodníka k Úhradě Částek dle Čt.'ttt, n, odst,, 2,, písm, j) a l) Smlouvy ]e Banka opráVněna uhradit si tyto pohledávky vúčiObchodníkovi následujícím způsobem:

(Í) Pokud Obchodník nemá u BankYveden ÚČet, je Banka oprávněnauhradit svoji poh|edávku/yvrámci zúčtování transakcí (úhrad)
Provedených P|atebn,Ími^kartami ,dle Sm|ouvy, a to bez předchozího souhlasú obchodníka's konkrétním zúčtováním, o takovéskuteČnosti bUde Banka Obchodníka následně informovat vó výpise z karetníclrtransakcí,(ii) Pokud Obchodník má U BankY veden účet, je"Banka_oprávněnauhradit svo]i pohledávku provedením inkasa dlužné částkyzúčtuobchodníka vedeného VCZK a uvedeného v Čt, lv,2., resp V Příloze č. 3'Sm|ouvy, a 10 bez přeclchozího souhlasu obchodníkas konkrétním inkasem,
O takové SkuteČnosti bude Banka Obchodníka nás|edně inío.movat ve výpise z karetních transakcí.Banka je dále oPrávněna Při jakémk_oli neplnění či porušení povinností OOcÁÓanira plynoucích ze Smlouvy a jejich příloh ocimítnout(popř, pozdržet až po dobu 1 80 ka|endářních dní) obchoóníkovi prop|acení transakce,
Jedná se zejména o následu]ící případy:
- Platba Proběhla za Podmínek, které nesp|ňu]í či přímo porušují ustanovení této smlouvy a jejich příloh (včetně chybného

postupu a nedodrženi podmínek při obsluze Pos terminá|u ói imprjnteru),
- drŽite| karty, Vydavatel Platební karty nebo Asociace Vžnesou námitku (reklamac]) Vůči transakci provedené Platební kartou,případně stÍŽnost Že obchodnÍk odmítá přijmout_Platební kartu nad či poo určitou výši transakce a Banka ji sh|edá jako

oPrávněnou, dále Obchodnik nebude schopen na žádost Banky doložit a prokázat úóasi právopiatného držitele'karty na danétransakci,
- Obchodnik Bance nePředal ve lhŮtě 5 kalendářních dnů od doručení výzvy požadované doklady, informace, stanovíska

a VYjádření Či nePoskYtl jinoU, Bankou požaclovanou součinnost, nezbytnou pro vyřízení reklamace,- Banka, drŽiteI kartY, VYdavatel Platební karty nebo Asociace označrIi danou transakci za podvodnou, neuskutečněnou
opráVněným držitelem karty,

- při podezření z protiprávního jednání Obchodníka,
- na pokyn ASociace,

Banka si vyhrazuje práVo uhradit si svoji pohledáVku V rámci Zúótování transakcí provedených Platebními kaňami či provedením inkasa ve výšiČáStky předmětné transakce i v případě, Že platba by|a obchodníkovi poukázána na účet, a až dodateóně se zlisti, že V době Uskutečněnítransakce doŠ|o k poruŠenÍ smluvních polinností ze strany obchodníka či by|a-li platba poukázána na účet obchodníkovi omytem.Banka je oPrávněna Předávat na Ťkla{ě.vvžádání nezbytné iníormace o OUcnoanixoui soudům, .Útni. ,á.Úpit"tsivim,'organům státní správy,flnanČnímu arbitrovi ČR a PoIic]i ČR Dále V případě pbdezření z neoprávněné oi poouoone transakce provedené Platební kartou, je BankaoPráVněna ohlásit tuto skutečnost orgánŮm óinným v trestním řízení, vydavateli Platební karty a přislušné kafetníAsociaci_

Závazky a opřáVnění obchodníka

obchodník se zavazuje, Že ve svém obchodnÍm místě (resp. obchodních místech) bude přijímat Platební kany k úhradám za zbožíó poskylované siužby pouze v rámci druhu obchodní činnosti definované v pří|oze č, s smlouvy,
Platební kaňY VISA a lVlasterCard.bude Obchodník přijímat kromě výše uvedeného také za úóelem případného poskytováni s|užby CashBack _
VýběrU hotovosť, Pokud PoskYtování této slUŽby smluvní strany sjednaly (viz Pří|oha č. 3 této Smlouvy), V souvislosti s poskytováním službyCashBack se obchodník zavazu)e Vho_dnýr zpŮsobem upozórňovat Švé zákazniky - držitele karet'na možnost Využití služby CashBacka PoskY'tování tóto sluŽbY vŮČi těm1o drŽitj;]Ům karet nezpopIatňovat, Vzhledem k tomu, že hotovost je v rámci siužby CashBack poskytována
drŽitelŮm.karet,zÍ]nanČních prostředkú obchodníka, bude Banka připisovat na účet obchodníka vedený vCZK (vizPří|oha č, 3) čáslkyodpovídající výŠi provedených transakcí _Včetně čáStek odpovídalicicň vyooru hotovosii v iámci služby Casháack. Ve Výjimečných případech je
obchodník oprávněn poskytnutí služby cashBack svému'zákazníkovi - držite|i karet na určitóm pos teímjnálu ói určitém obchodním místěodmitnout, zejména pokud nebude V pokladně, ke které takový Pos terminál náleží, k dispozici dostatečná hotovost, obchodníkje dále opráVněn
Pozastavit PoskY'tování sluŽby CashBack, pokud nebude moci provádět autorizace tiansakcí d|e této smlouvy.
obchodník se zavazuje, Že transakce Platebními kartami bude provádět pouze osobajím k tomu pověřená a pro tuto činnost řádně vyškolená.ObchodnÍk je PoVinen Si Ponechá/Zajistit,po dobu nejméně deseti lei od doby uóxutučnění transakce, topÉ vsecn prodejních, sumárních
9o\]qOY ÚČtenek (stvrzenek) z POS terminá|Ů a formulářŮ, a to i v připadě, že ori§inát na vyžádání poskytne jakýmkoli třetím osobám. Tyto kopieje Obchodník Povinen Bance Předat Ve lhŮtě 5 kalendářních dnů od jejich vyZZdání s tim, že tato dokumeniace musí být pouze v českém,příp_a.dně_anglickém jazyce. Případný překlad Je povinen na vlastní ná'xtáoy .áli.tit obchodník, Povinnost archivace úótenek neplatí v přípaclě
využívání elektronické archivace stvrzenek v aplikaci pos Merchant, vyjma účtónek autorizovaných podpisem držitele karty, které je obchodníkpovinen na vyžádání Bance předložit,

e) obchodník je vŽdy kaŽdý měsÍc povinen kontrolovat si na jeho úóet Bankou zaplacené platební transakce ze Zúčtování Platebních karet,NezaúČtované transakce obchodního místa doruČené Bance po Up|ynutí lhůty 60 kalendáiních dnú po jejich uskutečnění budou proplaceny
s výhradou storna,

h)

V případě nesouhlasu obchodníka s Bankou provedeným zaúčtováním platebních transakcí, je obchodník opráVněn podat reklamaci či stížnostpísemné nebo e-mailem směřovanou Úlvaru akceptace karet na kontaktní adresy uvedené v Piíloze č, 2. Lhůt; pro vyřízení reklamace či stížnostije 30 dnŮ od doruČení reklamace.Či stížn_osti_útvaiu akceptace karet. Lhůta pro opravu či doplnění reklamace se'do této lhůty nezapočítává. Neni_
li moŽné reklamaci Či stíŽnost V této lhŮtě vyřídit, útvar akceptace karet OOinoonit<a písemně informuje o oopoviaa,iřim |ieáporlabaném termínuvyřízení reklamace či Stížnosti.
JestliŽe drŽitel kartY.zakouPené zboŽÍ neb_o_provedené služby reklamuje, Obchodník reklamaci nesmíodmítnout z důvodu, že se platba za zbožínebo s|uŽbY uskuteČnila Platební kartou. Při vrácení zboží aňebo reklámaci sjednaných služeb je obchodnlk po"ln"n pióie"t na poS terminálu
tzv.,CREDlT_(návrat PlatbY) s tím, Že není oprávněn v žádném případě částku vrátit, i to ani v hotovosti, ani bézhotovostně. Banka je oprávněna
v takovém případě provéSt odúČtování předmětné Óástky z účtu obchodníka bez souhlasu k inkasu, o takovém odúčtování bude Banka
obchodníka následně informovat Ve výpise z karetních traňsakcích,
obchodník^se zava_zuje Vystavit ve svých prostorách propagační materiály související s akceptací Piatebních karet, které mu Banka poskytne
s.tím, Že. Obchodník není Povinen akceptovat Platební kaňy všech kareiních Asoiiací. O této skutečnosti, tj. nepřijímání veškenich'karét je
obchodník povinen iníormovat srozumitelným a jednoznačným zpŮsobem držitele karty, a to na Vidjtelném místě u Vchodu do obchodního místa
a u pokladny.
obchodník je povinen Banku neprodIeně písemně infofmovat o následujících skuteónostech:
- o VŠech zménách ÚdajŮ poŽadovaných při uzavření smluvního Vztahu a tyto změny řádně doložit. Jedná se zejména o změnu názvu obchodní

firmy, její právní formy, adresy firmy Či provozovny, faxového nebo telefonického s§ojení, čísla účtu či kontaktní osoby, dále se jedná o jakékoliv
změnY druhu Či charakteru prodávaného zboží či poskytovaných služeb. O zniěňe kontaktní osoby i po ukončéní této Sinlouvy bo dobu
6 měsíců od poslední transakce,

- o zahájeníinsolvenČního řízení vedeného na Obchodníka a to, písemně, případně e-mailem na kontaktní adíesy uvedené v příloze č. 2,
- o změně svého PŮvodního poŽadavku na účtování, zobrazovánísmluvního poplatku a dále poskytování či zpřístupňování iníormací o karetních

iransakcích V .jednotné (souhrnné) výši a to na nový požadavek účtování a zobíazování smluvniho poplatku a dále poskylování

e)

2.

a)

b)

c)
d)

s)

],al a] !] i]li,.|l]iil:]'l'jll a]: aa]]ii_]Ll:

československá obchodni banka, a. s.
Radl]cká 333/,1 50, 1 50 57 Praha 5; lČo: 0ooo1 35o
Zapsaná V obchodním re]střiku Vedenem N4ěstským soudem V Praze. oddi] B: XXXVI, Vložka 46
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lntdlní

či zpřístupňování informací o karetních transakcích dle jednotlivých kategorií a rŮzných znaČek Platebních karet s rŮznou výŠÍ smluvního
poplatku,

Pokud v souvislost s porušením uvedené informační povinnosti ze strany Obchodníka vznikne Bance škoda, zavazuje se Obchodník tuto škodu
na písemnou VýzVu Banky uhradit V plné Výši,

j) obchodník je dále povinen do 5 ka|endářních cinů od doručení výzvy Banky poskytnoUt Bance Veškerou, Bankou požadovanou součinnost,
nezbytnou pro plněni této sm|ouvy, zejména při šetření rek|amace předat úplné a přesné iníormace, stanoviska a podklady Vztahující se k dané
rek|amaci transakce provedené Platební kartou (např. kopíe všech prodejních, sumárních dokladů, účtenek (stvrzenek) z POS terminálŮ
a íormulářů apod), Pokud obchodník Bankou požadovanou součinnost do uvedené lhůty Bance neposkytne a v dŮs|edku toho bude rekiamace
uznána za oprávněnou (tj, V neprospěch obchodníka), Zavazuje se obchodník Uhradit Bance ce|kovou óástku Všech transakcí, ke kteryim byla
součrnnost vyžádána.

k) obchodník se zavazuje, že provede všechna nezbytná opatření k zabránění úniku nebo zneužití veškery7ch dal o zákaznících - držjtelích karet
vyplývající z pravide| Payment Card lndustry Data security standardu, dá|e jen ,,PCl-DSS", které .|sou k di§pozici na internetových stránkách
https://www,pcisecuritvstandards,oro/ - originální text a híto://WWW.Dcistandard.c/ - český přek|ad, obchodník Je povinen Se s uvedenými PCl-
DSS podrobně seznámit a zavazu)e se je dodržovat. obchodník nese veškeré náklady Vzniklé implementací systému opatřenÍ.

(i) V souviSlosti s Výše uvedeným se obchodník zavazqe zejmóna:

- sp|ňovat požadavky dIe úrovně, Clo které byl na základě kritérií zařazen, Úroveň je obchodníkovi na vyŽádání oznámena
písemně BankoU,

- spolupracovat s Bankou tak, aby v plné míře zajisti|, že poskytovatelé s|užeb, kteří pro obchodníka zpracovávalÍ, ukládajÍ
nebo přenáší data o držitelích Platebních karet, budou V souladu s PCI-DSS, Před uzavřením Smlouvy obchodníka s novým
poskytovatelem s|užeb Banka provede posouzení na zák|adě vyplnění PCI-DSS Self-Assessment Questionare dotazníku,
dále jen ,,SAQ dotazník", Poskytovate| služeb musí Vyhovovat všem bodŮm SAQ dotazníkU,

- umožnit Bance, případně Asociacím kontrolovat plnění souladU s PCl DSS,
(ii) Obchodník si je vědom, že v případě jím nezajištěného souladu s pravidly PCI-DSS nebo v případě úniku dat o držite|Ích karet

ze systému Obchodníka nebo ze systému jeho obchodních partnerů, může dojít ke vzniku škody na straně Banky. Obchodník se
zaýazuje Bance Uhradit veškerou takto Vzniklou škodu, včetně souvisejících nákladů Banky spo]ených s Vyšetřením incidentu,
v plné výši do stanoveného termínu Bankou,

(iii) V případě, že obchodník Zjistí únik nebo zneužití dat o držitelích karet je povinen neprodIeně informovat Banku. Banka je

oprávněna takovou informaci dá|e sdílet s karetními Asociacemi, příslušnými státními orgány a s dalšími dotčenými stranami.
Za případné škody, které obchodník, Banka či třetí strana utrpí v důsledku pozdniho oznámení o zneuŽití dat ze strany
obchodníka, ručí v plné Výši obchodník,

(iV) obchodník Si je Vědom, že nese v plné Výši odpovědnost Za případné zneužití dat o držite|ích karet, Za které jsou povaŽovány
zejm, jméno, adresa, rodné číslo nebo jejich platební nástroje, obchodník V žádném případě nesmí ukládat číslo Platební karty,
dalum expirace karty a PlN držitele karty, CW2, CVC2, data z magnetického proužku.

(V) obchodník není oprávněn požadovat po Bance poskytnutí takových slUžeb nebo produktů, které jsou V rozporu s PCl- DSS
standardy,

(vi) Obchodník je povinen zajistit, aby nejen on, a|e i jim využívaní poskytovatelé služeb byli v sou|adu s PCl- DSS. v případě
ia nraar,ií s daty o držitelích karet a na písemné vyžádání Banky poskytnout informace týkající se přijatých opatření proti úniku
těchto dat.

l) obchodník se zauazqe, že v případě oprávněné reklarnace vůči provedené transakci ze strany držiteIe karty, Vydavate|e P|alební karty nebo
Asociace (tj. V neprospěch obchodníka) Uhradí spornou, Bankou Vyčíslenou óástku nejpozději do 5 kalendářních dnŮ od výzvy Banky,

m) obchodník se zavazuje, že nebude:
(i) sestavovat a véstjakékoli Seznamy a evidence S údaji o Platebních kartách nebo o držitelích těchto karet pro sVé Vlastní ÚČely,
(ii) žádným způsobem uchováVat jakáko|i data uvedená na PIatebních kanách.
(iii) předáVat třetím stranám jakékoli údaje o PIatebnich kartách nebo o držitelích karet

n) obchodník souhlasí s tím, že po dobu platnosti této sm|ouvy, mohou být údaje o něm V rozsahu jméno, příjmení/obchodní firma/logo/název,
sid|o/místo podnikání uvedeny V materiálech Banky - reference, o spolupráci V oblasti akceptace Platebních karet, seznamech obchodních míst
akceptujících Platební kafty, statjstických a jiných Výkazech a dále že je Banka opráVněna předávat je Včetně anonymizovaných informací
o dosaženém obratu obchodníka Asociacím,

o) obchodník se zavazuje nepožadovat po držiteli karty, U Platebních karet, na něž se Vztahuje regulace d|e ČI lV,, odst, 1 Sm|ouvy (kreditní
a debetní Platební karty vydané fyzickým osobám na území EU) poplatek Za platbu, U Platebních karet, na něž se nevztahUje uvedená regulace,
je obchodník opráVněn požadovat poplatek pouze v maximální Výši přímých nák|adů,

p) Pokud v důsledku porušení jakékoli povinnosti obchodníka uvedené Ve SmIouVě Vznikne Bance škoda, např, úhradou ČáStky oprávněně
reklamované transakce, zaplacením sankce ói pokuty vyměřené v této §ouvislosti ze strany Asociace, Českó národní banky, Úřadu pro ochranU
osobních údajů apod., zavazuje se Obchodník tuto škodu bezodkladně (na základě písemné výzvy) Bance uhradit,

B/ v souvislosti s poskytnutím POS terminálu

1, Banka se zavazuje:
a) zajistit, na své náklady, inStalacj Pos terminá|ú prostřednictvím jí za.jištěné seíVisníorganizace (dá|e jen,,Servisní firma"), která provede instalaci

POS terminálu do 20 pracovních dnů po nabytí úóinnosti Smlouvy, pokud celkový poóet insta|ovaných POS terminálŮ pro Obchodníka
nepřesáhne 10 ks, Při Vyšším počtu instalovaných PoS terminálů se sjedná mezi Bankou, resp. servlsní íirmou, a obchodníkem piiměřená ]húta
individuá|ně. Servisní fIrma je uvedena v servisních podmínkách, které jsou Součásti této Smlouvy (Příloha č, 5), Banka má práVo servjsní flrmu

a servisní podmínky jednostranně změnitV sou]ac]u s Ustanovením Č, Vl|,, odst,4,, (ii) Smlouvy.
b) předat obchodníkovi PoS terminá|y Ve stavu zpúsobilem k řádnému Uzlvánl V České repub|ice, a to na zák|adě písemného předáVacího

protokolu/instalačního protokoIu,
provést zaškolení oprávněných pracovníkú obchodníka, kteří budou Zajišťovat obs]Uhu PoS terminálŮ,
za]istit, na sVé náklady, telefonickou hot-jine poradenSkou S|užbu,
udržovat POS terminály ve stavu způsobilém k řádnému užívání,
zproStředkovat zajištění záručního a pozárUčního serVisU,

Banka je opráVněna:
provádět jednosiranně změny software u Pos terminálů,
kontrolovat stav a umístění pos terminálů,
zablokovai na dobu nezbytně nutnou POS terminá|, a to zejména na pokyn jedné z Asociací, dále v případě podezření z protiprávního jednání
obchodníka, pokud obchodník neprovádí po dobu více než 6 mě§íců žádné transakce, při jakémkoli neplnění či porušení povinností obchodnÍka
plynoucích ze Sm|ouvy ajejich příloh a v případě zahá]ení insolvenčního řízení na Obchodníka,
písemně vyzvat Obchodníka k vrácení POS terminálu za podmínek uvedených ve Smlouvě,

obchodník se zaVazuje:
připravit obchodní místo k instalaci PoS terminálU a to tak, aby funkční sít'ová zásUVka (230 \4 a teleíonní/datová přípojka zřízená v souladu
s telekomunikaóními předpisy nebyla Ve Vzdálenosti Větší než 2 metry od Umístěného PoS terminálu Dále Umožnit přístup do prostor provozovny
pracovníkům Servisní firmy, kteří budou instalaci provádět,
v případě terminá|u s GPRs komunikací, si Zajistit na Vlastní nák|ady samostatnou slM kaňu mobilního opefátora, která bude sp|ňovat poŽadavky
pro řádnou komunikacl do infrastruktury Banky,
v případě Wi-Fi Pos termíná|ů, Si zajistit na Vlastní náklady Wi-Fi router, Včetně zřízení datové přípojky a datového kabelu, Wi-Fi PoS terminál
bude nakonfigurován na konkrétníWi-Fi sít'(sSlD a heslo),

d) umožnjt Bance instalaci POS terminálů a správu software (včetně vzdálené správy),

c)
d)
e)

0

a)
b)
c)

d)

2,

a)

b)

c)

r|.' !] ]i [,3i,'i)il, ii] llr i:i l.,,,ii:i.'!
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e) převzít instalovaný PoS terminál a ]eho převzetÍ potvrdit podpisem jnstalačního protokolu, Podpisem instalačního protokolu obchodník potvrzuje,
Že_V době._Převzetí bY| POS terminá| Ve stavu zpúsobi|éln křádnému užívání, dále že byl o'bchodník poučen,i to* Lix poS terminál užívat,a Že okamŽlkem Převzetí Přebírá Plnou odpovědnost za poskytnutý POS terminál. převzetíle platné pokud jeJ učiní jakáioliv osoba/zamě§tnanec(Personá|) Obchodníka Přítomna na obchodním místě, Uvedené nóplatí v případě, že pouéiený pracovník s'ervisni tirmy, vzhledem k okolnostem,muse| vědět, že k tomu není tato osoba zjevně oprávněna,
v PříPadě instalace mobiIního POS terminá|u do motorového vozidla využít k montáži základny a napojení na eIektrickou sít, vozidla pouze
autorjzovaný servis, případně určenou Servisní firmu,
neProvádět Žádné ÚPravY ani Zá§ahY do POS termínálu, nedekompilovat a nepořizovat kopie programového vybavení ani jinak do něj zasahovat,neProvozovat na POS terminálu žádné další ap|ikace bez předchozího písemného souhlasu BanŘy,
nezastavit PoS terminá| ani jej nezatížit žádnýmijinými práVy třetích osob,
nahradit Banoe ŠkodU, která Vznikne^ Bance, držiteli kárty ei 1akOtoti třetí straně neodbornou či neoprávněnou manipulací s poS termjnálema dále i PříPadnou ŠkodU vzniklou v důs|edku nedodržení jákékoli povinnosti obchodníka uvedené ve Sm|ouvě,
v případě poškození či jiného znehodnocení pos terminálu kontaktovat bezodkladně servjsní firmu a Banku,
umoŽňovat technickou PeČi o POS terminál podle servisních podmínek obsažených v Pří|oze č, 5 Smlouvy a poskytnout za tímto účelempotřebnou souČinnost serVjsní firmě,
ob]ednáVat u servisní Íirmy na náklady Banky odstranění Veškerých záVad, poškození či jakéhoko|i znehodnocení Pos terminá|U, Výjimkou
z uvedeného, jsou PoruchY Ói PoŠkození zpŮsobené obsluhou Obchodníka, třeií osobou, nebo použitím pOS terminálu v rozporu s uživate|skýmmanuálem, které PŮjdou k tÍŽi Obchodníka, Cena za služby poskytované sefvisní firmou Je stanovena pod|e ceníku, ktený je součástí servisnichpodmínek obsažených v PříIoze č. 5 této Smlouvy,
zajišťovat si na svúj náklad provozní rnateriá| (např. kotoučky do tiskárny),
V případě ztráty nebo odclzení Pos terminá|u nah|ásii tuto sku|ečnost neprodleně te|efonicky Bance na cALL Centrum čsog na
tel-ČÍsle +420 495 800 1 1 6, Do 24 hodin od te|efonického nahlášení je povinen tuio skuteónost nahlásit také písemně (včetně doložení protokolu
od Policie ČR1 na adresu Bance uvedenou V Záhlaví SmloUVy,
bez předchozího písemného Souhlasu Banky nevyřadit PÓs termjnál z provozu ói jej neprovozovat na jiném místě (Vy]ma mobilnich PoS
terminálŮ, které nejsou svázány s jedním obclrodním místem), než je uvedeno v instataónim protokolu,
dohodnout se (i bez VýzVy) na odinsta|ování a vrácení PÓS teiminátu Bance, v případě, nebude-li obchodník schopen na PoS terminá]udosáhnout Žádneho obratu po dobu 3 kalendářních, po sobě jdoucích měsíců, například proto, že obchodník zruší obchodni místo Ve kterém
]e Pos terminál nainsta|ován, rozhodne se PoS terminál neužívat atp.,
akceptovat na Pos terminálech pouze P|atebni karty Asociací, případně v Příloze č, 3 specifikované kaňy (např, stravenkové, F|eet, cIosed-loopkarty apod,),
umoŽnit odinstalaci POS terminá|Ů Servisní firmou nebo Bankou či jinou oprávněnou osobou (spo|ečně dále jen ,,oprávněná osoba,,) s tírn,Že veŠ,kere souvjse,lícÍ,nákladV s odinstalací POS terminá|u_hradj Bánka die aktuálně platného ceníku servjsňí fiimy, Obchodník je povinen
UmoŽnit pracovnikŮm oprávněné osoby odinstalaci a převzetí PoS terminálu a to na základě předchozí dohody běháá piacovních dnů V doběod 7.00-1 8,00 hodin,
V případech uVedených Ve SmIouVé a dále po zániku závazku z této smlouvy Umožnit Bance odinstalaci Pos terminálů nebo Vrátit Bancevšechny PoS tefminály Ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení,
vráttt na výzvu Banky Pos terminál Bance, tj na své nák|ady doručit nejpozději do -15 kalendářních dnů od okamžikU, kdy obchodníkovi tatopovinnost Vznikla,
uhradit Bance smluvní Pokutu ve výŠi_1_0 000 - Kč za každÝ POS termjná| v případě neumožní-li obchodník jeho odinstalaci oprávněnou osobouanebo nevrátÍ-li Ve stanovené IhŮtě Pos terminál Bance, Tím není dotčeno 

'právo 
Banky na náhradu škódy v pIné výši, Zejmóna na úhradupořizovací ceny PoS terminá|U, Pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů od doručení výzvý k úhradě obchodnítovi.

Po Zániku závazkuz této SmlouVY umoŽntt Bance odinstalaci POS terminálů, resp. vráiit B'ance všechny Pos terminály ve stavu odpovidajícím
obvyklému opotřebení,

obchodník je opráVněn
a) pojistit na Vlastní náklady Pos terminály, které j§ou předmětem této Smlouvy,b) PouŽÍVat POS terminály pouze v souladu s uživatelským manuálem k POS tórminálu a touto Smlouvou,

Obchodník si je vědom a souhlasí s tÍm, že v případě, kdy bude využívat POS terminál, který není dodán Bankou, odpovídá za veškeré škodyvzniklé na takovém Pos terminálu a zároveň i Škody zpŮsobené takovýmto Pos terminá]em obchodníkovi, Bance itřetím stranám.
Zároveň si je obchodník vědom a výslovně souhlasi s tím, že v připadě, kdy bude Banka poskytovat obchodníkovi doplňkovou službu EET- Elektronická evidence trŽeb (ViZ Příloha č. 3 Sm|ouvy), neqe Obchodník plnóu odpovědnost za plnění veškenj,ch povinnosií plynoucích pro něhojako poplatníka, ze zákana Č, 11212016 sb,, o evidenci tržeb, B|jžší informaóe a pokyny, Včetně povinností obchodníka, Vázajicí se ke službě EETjsou uvedeny v Pří|oze č, 5 Sm|ouvy,

0

s)
h)
i)
j)

k)
l)

m}

n)
o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

V)

W)

J

Čl. tv Smluvní poplatky

sm|uvní poplatek Za transakce realizované platebními kartami (dále jen 
'smluvní poplatek") v rozděleni na jednot|ivé položky, v soulaciu

s nařízením Ěvropského parlamentu a rady EU o mezibankovních pop|atcich za Řaretní platební transakcej 1oate jen ,,Regulace,,) nebo
na Žádost Obchodníka V jednotné sazbě, bude účtován dle Obchodnikem zvolené varianty Smluvního pop|aiku uvedené v příloze č, 6
SmIouvy,

Zobrazován bude Smluvní poplatek, ste.jně tak jako i ostatní smluvní poplatky, na Výpisech z karetních transakcí d|e obchodníkem zvolené
Varíanty Výpisu v Příloze ó. 3 Smlouvy,

Obchodník bere na vědomÍ, Že schéma Smluvního pop|atku zahrnuje mez]bankovní sazbu pop|atku, sazbu poplatku karetní Asociace,
nák|ady Banky na zpracování transakci vóetně marže,

V_ souvislosti s PlněnÍm předmětu Smlouvy vymezeným v C|, l, výše se Obchodník zavazuje hradit Bance sm|uvní poplatky
(smluvní poplatek a ostatní smluvní poplatky) ve výši uvedené v příloze č, 6 této sm|ouvy,

Banka a Obchodník sjednáVajÍ, že ]e Banka oprávněna zúčtovat Smluvní poplatek, a to tak, že zcelkové, denní proplacené částky
Zatransakce realizované Platebními kartami odečte částku smluvního popiatku uVedeného VPří|oze č_ 6 sm|oUVy, Částka snížená
o smluvní popIatek bude připsána, za předchozí pracovní den (v rozdělení za pos terminál, den a Asociaci, nedohodne-li se obchodník
s Bankou jinak), na ÚČet Obchodníka uvedený v Příloze č, 3 této Sm|ouvy, a to bez dalšího souhlasu Obchodníka, o výše uvedeném
odeótení Sm]uvního poplatkU je obchodník informován ve výpjsu Z transakcí,
Dále Banka a obchodnÍk sJednáVají, že pohledávku vúči obchodníkovi, vzniklou Z titulu oStatních smluVních poplatků uVedených
v příloze ó, 6 smlouvy, je Banka oprávněna uhradit si provedením inkasa z účtu obchodníka vedeného v czk a uvedeného v příloze č, 3
smlouvy, a to VŽdy bez da|ŠÍho souhlasu obchodníka s konkrétním inkasem, Nemá]i obchodník u Banky Veden účet, je Banka oprávněna
zapoČÍtat svoji pohledávku Vzniklou z titulu ostatních smluvních poplatků v rámci zúčtování transakcí (úhrad) provedenli,cir Platebními karlami
dle smlouvy, a to bez předchozího souhlasu obchodníka s konkrétním zúčtovánim. o takové skutečnosti bude Banka obchodníka následně
informovat Ve Výpise z karetních transakcí,

Za ÚČelem inkasa Uvedeného V tomto Čt, tv. se obchodník zavazjje mít po dobl] platnosti této smlouvy na účtU Vedeném V CZK
a uvedeném V Příloze Č, 3 této SmloUVy dostatečnou Výši finančních prostředků pro úhradu smluvních poplatků,

ťl-,l i] i| i,]i,]]|,ljl i.,i|] /]ij l!-jii a.l l,
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2.
3,
4.

c.
4.

1.

Čt, v Ujednání o náhradě škod

Smluvní strany nesou odpovědnost za zpúsobenou škodu při porušeni pIatných práVních předpisů a této Smlouvy, Smluvní strany se zavazují
k vyvinutí maximáiního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vznik|ých škod. Povinnosti k náhradě škody se smluvní strana, která škodu
zpŮsobi|a, zprostí pouze za předpokladu, prokáže-|i, že .ií Ve splnění povinnost| ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávis|e na jelí vůli [např, doóasné, druhé smluvní straně bezodkladně avizované, ,technické

problémy zpŮsobenó telekomunikačními s|užbami, neprovozuSchopností platebního systému (autorizace, zúčtování), přkodními katastroíamí,
mezinárodními sankcemi Ve smyslu práVních předpisů o provádění mezinárodních Sankcí, hardwarovými záVadami, poóítačovými viry nebo jinými
udáiostmi způsobenými např, třetí stranou,].

Čl, Vl Ukončenísmlouvy

Sm|ouva mŮže být ukončena dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí smluvních stran či odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních
Stran,
Vypovědět závazekz této Smlouvy lze pouze písemnou výpovědíjedné či druhé strany a to i bez uvedení důvodů, Výpovědni doba je v případě
výpovědi podané ze strany obchodníka ,1 měsíc a V případě výpovědi podané ze strany Banky 2 měsíce. V obou uvedených případech počiná
tato doba běžet ode dne doruóení výpovědi druhé smluvní Strane.
Kromě výše uvedeného je Banka oprávněna vypovědět závazek z této Smlouvy s okamž]tou účinností ke dni doruóení výpovědi z důvodu výskytu
opráVněných opakovaných rekIamací vŮói obchodníkovi Ze strany držitelů karet, vydavatelú Platebních karet nebo Ze strany Asociace z důvodú
provádění Činnosti obchodníka, která je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a která by mohla poškodit dobré jméno Banky,
podezření z podvodného jednání Obchodníka a opuštění posledního, Bance známého, obchodního místa, a to aniž by Bance tuto skutečnost
předem oznámi| a případně jívrátil PoS terminál.
Banka si dále Vyhrazuje práVo požádat obchodníka, v případě zaná)ení insolvenčního řízení vedeném na obchodníka, o okamžité ukončení
Smlouvy dohodou, obchodník se zavazuje, že bez záuažných dúvodů neodmítne tuto dohodu uzavřít, V případě, že k uzavření dohody
o ukonČení SmIoUVy nedojde z dŮvodú na straně obchodníka a bude tím, na straně Banky, hrozit Vznik finančních ztrát je Banka opráVněna
Smlouvu s okamžitou účinností taktéž Vypovědět,
Výpovědí Smlouvy nezaniká plnění dosud vznik|ých smIuvnich závazků.
od Sm|ouvy mÚže odstoupit každá ze smluvních stran s okamžitou platností, počínaje dnem doručení písemného Vyrozumění druhé smluvní
slraně, a to ve IhŮtě do 14 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy (bez uvedení důvodů) a dále v případě podstatného porušení Smlouvy,
Podstatným porušením Smlouvy se rozumí opakované porušení jakékoli povinnosti vyplývající z této Smlouvy (včetně pří|oh), kteroukoli
ze smIuvních stran,
V případě, že se výpověd'či vyrozumění o odstoupení od sm|ouvy nepodaří doručit Z důvodů na Straně obchodníka (např, nepřebirá Zásilku),
a písemnost bude Ceskou poštou, §, p,, Vrácena jako nedoručitelná, účinky doručení nastávají v den, kdy bude zásilka vrácena Bance.
Při zániku Smlouvy je Obchodník povinen vrátit Bance všechny dokumenly, doklady zapůlčené či píona]até zařízení pro přijímání Platebních
karet a propagaČní materiály, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů, Dále je obchodník povinen si Zajistit a ponechat kopie Všech píodejních,
sumárních dok|adŮ a úótenek (stvrzenek) z terminálů po dobu nejméně 10 let od data uSkutečnění příslušné transakce a to i po ukončení
platnosti Smlouvy, Vše, co by poukazovalo na příjem Platebních karet V obchodním místě, příp, obchodních místech obchodníka, musí být
neprodleně odstraněno,

čl. vtt závěrečná ustanovení

Tuto Sm|ouvu lze, pokUd to Banka Umožní, UzaVřít i elektronicky. V takovém případě oprávněný zástupce obchodníka podepíše SmloUVu
biometrjckým podpisem, příp, jiným způsobem umožněným ze Strany Banky. Za Banku je Sm|ouva podepsána naskenovaným podpisem
opráVněného ZáStupce, biometrickým či jiným podpisem,
Sm|ouva se sjednává na dobu neurčitou,
sm|ouva je Vypracována Ve 2 Vyhotoven ích v českém jazyce s tím, že každá Ze sm|Uvn ích stran obdrží po jednom Vyhotoven i.

Jakékoli změny a doplňky této Smlouvy lze provéSt pouze na základě souh|asu obou smluvních stran, a to Zejména V listlnné podobě, ktery' bude
součástí této smlouvy, v elektronickó podobě s Využitím biometrického podpisu oprávněného Zástupce obchodníka, anebo prostřednictvírn
sluŽeb CSoB EIektronického bankovnictví (,Jestliže změnu umožňují), případně jiným dohodnutým způsobem,

Výjimkou z uvedeného ujednání Jsou:l, snížení smluvních poplatků Banky Uvedených v Příloze č. 6 sm|ouvy, tj. změna Výhradně Ve prospěch obchodníka s iirn.
že náVrh změny zaš|e Banka Obchodníkovi na e-mailovou adresu obchodníka uvedenou v záhlaví Smlouvy, obchodník je V takovám
případě povinen s touto zménou projevit bezodkladně souhlas či připadný nesouhlas, a to opět formoú e-mailu na adresu
akceptacekaret@cSOb. cZ,

ii, změny Pří|ohy č, 1,2,5 a 6, které ]e oprávněna jednostranně měnit Banka s tím, že snávrhem změny seznamuje Obchodníka
nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti na Www.csob,cz, o změnách Ve stejné lhůtě jnformuje Banka
Obchodníka na e-maiI Obchodníka uvedený v záhlaví Smlouvy či pisemnou formou na korespondenční adre§u Obchodníka uvedenou
v záh]aví této Smlouvy Pokud obchodník navrhovanou změnu píSemně neodmítne do dne nabytí její účinnosti, platí, že jj přija],

Jestliže obchodník změnu odmítne, má práVo tuto Smiouvu S okamžitoU účinností bezúplatně vypovědět,
iii, změna Přílohy č, 3, kterou je oprávněn, po předchozí e-mailovó dohodě s Bankou, měnit Obchodník s tím, že aktuální, originální verzi

pří|ohy doručí písemně (na adresU Banky Uvedenou v záhlaví této smlouvy - útvar Akceptace platebních karet) či e]ektronicky
do datové schránky Banky, Pokud se změna Pří|ohy č, 3 bude týkat změny čísla transakčního účtu/čísla účtu pro inkasování
smluvních poplatkŮ, mUSí být tato pří|oha obchodníkem řádně podepsána (podpis ověřen pobočkovým pracovníkem Banky nebo
úředně ověřen - např, notářem, ze strany Czech Point apod.) a datována. Nebude-li se změna Pří|ohy č. 3 týkat změny čísla
transakčního účtu/čísla účtu pro inkasování smluvních poplatků je obchodník oprávněn doručit navrhovanou Přílohu č, 3 Bance
e-mailem,
obchodník je dále oprávněn provést změnu Pří|ohy č, 3 prostřednictvím aplikace Pos Merchant, ale pouze za předpokladU,
umožňUje-|i to Banka,
Ve všech výše uvedených přípaclech tohoto Č|, Vll,, odst.4,, iii, zašle Banka obchodníkovi, zjejí strany odsoUhlasenou, řádně
podepsanou a datovanou Pří|ohu ó, 3 v listinné podobě íormou doporučené zásilky na adresu sídla Obchodníka,

Banka a obchodník sjednáVa.jí, že součástí Sm|ouvy jsou Pokyny pro akceptaci platebních karet (Příloha č, 1), Manuál pro obchodníky
(Příloha č, 2), Formulář pro registraci obchodníka (Přiloha č, 3), lnsta|ační a odinstalační protokoly (Pří|oha č, 4), Uživatelský manuál, servisní
podmínky (Příloha ó. 5) a smluVní poptatky (Pří|oha č. 6), obchodník si je Vědom toho, že VZhledem k tomuto u]ednání jsou smIuvní strany
vázány nejen touto smIouVu, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v Přílohách č, ,] - 6 a že nesplnění povinnosti vyplývající z těchto
Příloh má stejné důsIedky jako nesplnění povinnostr vyplývající z této Smlouvy, která na ně odkazuje, Aktuální znění Přílohy č, ,] a Pří|ohy č, 2
je dále k dispozici i na internetových stránkách wliwv.cscb,cz.
Banka a obchodník dále sjednávají, že bude-|i Jakéko|iV ustanovení této smlouvy nebo jeho část sh|edáno Soudem či jiným kompetentním
orgánem zjakéhoko|i důVodu neplatným nebo nevymahatelným, bude Se ap|ikovat s nezbytnou minimální úpravou tak, aby bylo platné a úóinnó

,rer i] ] 1ij_ i: ii1--lrl] 1-].,]]] ],,i] a]a]| iJa.,
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lnterní

8,
9-

? 
p!9!9sl nebo Vymahatelnost zbýVajÍcích u§tanovení této smlouvy nebude nijak dotčena ani o§labena,Je]i obchodn[k tžV, PoVinným subjeŘtem Ve §myslu § 2 zákóna o iegistru smiuv a oopaáá-li na tuto Smlouvu nutnost jejího zveřejnění v registrusmluv podle příslušných ustanovení cit. zákona, je Óbcnodnit<.pouiřen naivá nitláávi"ll.tit řádné uveřejnění této smlouvy vregistru smluv,a to bez zbyteČného odkladu po jejím uzavření, v iozsahu dohodnutém , s"nk*, uááiňé 1eltn pripaonlicn dodatků a souvisejících dokumentů.Obchodník souhlasí s tím, že poOpisy na §mlouvě jsou za SánXu naskenované,

Smlouva nabývá platnosii onbm.le,iino podpisu ;Ó;á;rěnýňi zastupcl obou imluvních siran a úóinnosti okamžik8m aktivace služby ze §tranyBankY, o ČemŽ bude obchodník oezóatláoně iníormov'án formou_ doporučeného dopi§u zaslaného na korespondenční adresu uvedenouv záhlaví SmlouvY. NejPozději Však tato účinnost nastane 20. prac_ovním_dnem následujícim po dni podpisu Smlouvy.

]H:r'jf;i:il:i: 
se ruŠÍ Platnost vŠech předchozích smluv pro přijímání pr"t"rni"n [ái"i, ýkajrcicň se primycň |taieb, uzavřených mezi Bankou
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