Smlouva o zprostředkování a vzájemné spolupráci

1. Smluvní strany:
CES ePlatby a.s., se sídlem Doudlebská 1699/5, Praha 4 – Nusle, 140 00
IČ: 04903650
DIČ:CZ04903650
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21440
zastoupená: Zbyňkem Laiskem, předsedou představenstva
bankovní spojení: 5080110930 / 5500
(dále jen „CES ePlatby a.s.“)
a
Firma / jméno příjmení:
Sídlo:
Zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení pro fakturaci:
Zastoupená (jméno, příjmení):
Kontaktní osoba zastupující Partnera ve věcech plnění Smlouvy (jméno, příjmení, kontakt):
(dále jen „Partner“)
uzavírají dle ust. § 2445 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a
roku tuto smlouvu (dále také jen „Smlouva“)

2. Předmět plnění
2.1. Společnost CES ePlatby a.s. se zavazuje, že Partnerovi obstará / bude obstarávat příležitost
k uzavření kupní smlouvy / smlouvy o poskytování služeb s třetími osobami – tzv. Uživatelé
CES ePlatby a.s., jejichž předmětem bude prodej podnikatelského sortimentu Partnera anebo
poskytování služeb Partnerem – tzv. Benefitů, jiné osobě (Uživateli CES ePlatby a.s.) za cenu
dle platného ceníku Partnera. Partner se zavazuje zaplatit CES ePlatby a.s. za obstarání
příležitosti uzavřít smlouvu s třetí osobou ve smyslu předchozího ujednání sjednanou Provizi.
2.2. Zúčtovací období je stanoveno na: 1 kalendářní měsíc, 2 kalendářní týdny, 1 kalendářní týden.
2.3. Partner se na druhé straně zavazuje, že bude prodávat a poskytovat Benefity Uživatelům CES
ePlatby a.s. a to výhradně za sjednaných podmínek. Partner se dále zavazuje přijímat na
úhradu ceny Benefitů Gusto Kartu, s níž disponuje Uživatel.
2.4. Přesnou specifikaci Benefitu obsahují Všeobecné smluvní podmínky, které jsou Přílohou č. 1
Smlouvy a jejich aktuální znění je zveřejněno na webových stránkách společnosti CES ePlatby
a.s.
2.5. Podrobnější práva a povinnosti jsou upraveny ve Všeobecných smluvních podmínkách, které
tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a v jejích ostatních přílohách, které Partner podpisem této
Smlouvy akceptuje a s jejich obsahem se plně seznámil.

3. Způsob uzavření Smlouvy
3.1. Tato Smlouva může být uzavřena elektronicky v Internetovém portálu nebo v písemné formě.
Smluvní strany jsou povinny si sdělovat bez zbytečného odkladu vše, co má význam pro jejich
rozhodování o uzavření této Smlouvy.
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3.2. Návrh na uzavření této Smlouvy nelze přijmout s žádným dodatkem, odchylkou nebo odkazem
na jakékoliv jiné smluvní podmínky než tuto Smlouvu a její přílohy.
3.3. Jakékoli změny této Smlouvy mohou být učiněny písemně anebo elektronicky ve
Webkontraktu, a to po oboustranném odsouhlasení; tím není dotčeno právo CES ePlatby a.s.
jednostranně změnit Všeobecné smluvní podmínky a jejich přílohy s tím, že tuto změnu
alespoň jeden měsíc přede dnem účinnosti změny zveřejní na Internetovém portálu. Pokud
Partner se změnou Všeobecných smluvních podmínek a jejich příloh nesouhlasí, je v takovém
případě oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

4. Ostatní ujednání
4.1. Partner tímto souhlasí, aby společnost CES ePlatby a.s.:
a. využívala za účelem šíření obchodních sdělení elektronické kontakty, které jí Partner
poskytl. Partner má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat, a to i při zaslání každé jednotlivé
zprávy CES ePlatby a.s.
b. poskytla kontaktní a technické údaje o Partnerovi a jeho akceptačních zařízeních třetím
stranám a to zejména v souvislosti s technickým zabezpečením akceptační sítě
c. požádala třetí strany jménem Partnera o
- technické a kontaktní údaje za účelem vytvoření a správy akceptační sítě
- technické zajištění akceptace Gusto Karty pro úhradu Benefitů.

5. Závěrečná ujednání
5.1. Smluvní strany potvrzují, že jsou touto Smlouvou vázány ode dne její oboustranné akceptace.
Před uzavřením Smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a
jsou si plně vědomy okolností Smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této
Smlouvy nastat. Tuto Smlouvu nelze měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.
5.2. Partner stvrzuje, že obdržel VSP a ostatní přílohy Smlouvy, seznámil se s nimi, rozumí jim,
souhlasí s nimi a nepovažuje obsah žádného ustanovení VSP za pro sebe zvláště nevýhodný.
Strany pro právní vztahy vyplývající z této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a §1800
OZ, pokud jde o dodatečná práva související s odkazem na VSP.

V.............................. dne .........................

V.............................. dne .........................

__________________________________
Zbyněk Laisek, předseda představenstva
za CES ePlatby a.s.

__________________________________
za Partnera
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Příloha č. 1 - Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky
které dle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
určuj í část obsahu smlouvy o zprostředkování a vzáj emné spolupráci
uzavřené mezi CES ePlatby a.s. a Partnerem

6. Obecná ustanovení:
6.1. Všeobecné smluvní podmínky (dále také jen „VSP“) jsou nedílnou součástí smlouvy o
zprostředkování a vzájemné spolupráci uzavřené mezi CES ePlatby a.s. (dále také jen
„Smlouva“) a Partnerem specifikovaným ve Smlouvě. Tyto VSP jsou obchodními podmínkami
ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 občanského zákoníku.
6.2. Ve smyslu § 1751 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje použití jiných obchodních
podmínek než těchto VSP; zejména se vylučuje použití obchodních podmínek Partnera.
6.3. Tyto VSP nabývají platnosti a účinnosti 15. března 2017.
6.4. V těchto VSP budou mít následující výrazy uvedené významy:
Benefit - obecně zboží nebo služba poskytovaná Partnerem, jejichž cenu je možno hradit některým
ze způsobů podle VSP Gusto Kartou. Jedná se přitom o zboží a služby v oblasti závodního
stravování zaměstnanců ve smyslu § 6 odst. 9 písm. b) a § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. ZDP - produkt
STRAVENKA a produktů TOP UP a RODINA. U produktů TOP UP a RODINA se jedná o identický
rozsah zboží a služeb, které Partner poskytuje v rámci produktu STRAVENKA.
Ceník - příslušný ceník společnosti CES ePlatby a.s., který upravuje provizi ve prospěch CES
ePlatby a.s. a způsob (způsoby) úhrady provize z ceny Benefitu poskytovaného (poskytovaných)
Partnerem v rámci těchto VSP. Aktuální znění Ceníku ke dni uzavření Smlouvy tvoří Přílohu č. 1
VSP.
CES konto - interní evidence pohledávek Partnera vedená společností CES ePlatby a.s., na které
jsou připisovány úhrady za Benefity, jejichž úhrada byla u Partnera provedena pomocí Gusto Karty.
CES terminál - platební terminál umístěný v sídle, místě podnikání či jiném místě, kde Partner
umožňuje svým zákazníkům nákup Benefitů (tzv. provozovna), který je společností CES ePlatby
a.s. aktivovaný pro akceptaci Gusto Karty anebo také jiná alternativní technická metoda umožňující
úhradu Benefitů pomocí Gusto Karty (např. aplikace pro mobilní telefony, tablety, pokladní systémy)
za podmínky, že taková metoda je společností CES ePlatby a.s. akceptována.
Gusto Karta - nepřenositelný elektronický nosič vydaný společností CES ePlatby a.s., který
umožňuje uhrazení ceny Benefitu Uživatelem za předpokladu, že nosič byl příslušným Klientem
nebo Uživatelem řádně aktivován. Aktuální podoby elektronických nosičů je možné nalézt na
Internetovém portálu.
Internetová objednávka - objednávka Benefitu ve prospěch Uživatele, kterou činí Uživatel vlastním
jménem u Partnera prostřednictvím Internetového obchodu a při níž bude úhrada ceny Benefitu
provedena prostřednictvím platební brány.
Internetový obchod - internetový obchod Partnera, u něhož je umožněno hradit cenu Benefitů
prostřednictvím platební brány.
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Internetový portál - webové stránky přístupné z adresy www.gustokarta.cz nebo jiné elektronické
adresy určené CES ePlatby a.s.
Klient – osoba, která má se společností CES ePlatby a.s. uzavřenou příslušnou smlouvu o
zprostředkování Benefitů.
Kontaktní osoba - osoba oprávněná zastupovat Partnera nebo CES ePlatby a.s. ve všech věcech
souvisejících s plněním Smlouvy, která je určena ve Smlouvě, případně jiným způsobem.
Objednávka - objednávka Benefitu ve prospěch Uživatele, kterou Uživatel činí u Partnera.
Partnerský webkontrakt Aplikace dostupná na Internetovém portálu určená pro elektronické
uzavření Smlouvy mezi Partnerem a CES ePlatby a.s.
Portál - zabezpečený internetový portál dostupný z adresy www.gustokarta.cz. Partner se
přihlašuje do portálu pomocí uživatelského jména a hesla.
Provize - úplata, popřípadě jiná částka náležející společnosti CES ePlatby a.s. podle Smlouvy v
souladu s Ceníkem.
Přehled CES konta - automaticky generovaný aktuální stav CES konta Partnera k poslednímu dni
zvoleného období pro vyúčtování.
Přístup Partnera - elektronický uživatelský přístup dostupný Partnerovi v Portálu. V rámci Přístupu
Partnera jsou v rozsahu určeném společností CES ePlatby a.s. zobrazeny údaje týkající se Smluvní
dokumentace, fakturace, Přehled CES konta a jsou zde zpřístupněny nástroje pro správu Přístupu
Partnera.
Smluvní dokumentace - obecné označení pro jakýkoliv z dokumentů nebo jejich celek – jako je
Smlouva, VSP, Ceník, včetně jejich příloh, změn a dodatků. Smluvní dokumentace bude pokládána
za vzájemně se vysvětlující.
Uživatel - osoba, která je na základě pracovního poměru s Klientem nebo na základě jiné právní
skutečnosti oprávněna k čerpání Benefitu, jehož cena bude hrazena Gusto Kartou. Jinou právní
skutečností se rozumí také:
a. rodinný příslušník, který bude využívat jinou Gusto Kartu, která je ve vlastnictví Uživatele.
b. samotný Uživatel, který si na Gusto Kartu dobije vlastní prostředky.
Vyšší moc – výjimečná událost nebo okolnost, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku
smluvními stranami objektivně nezpůsobených, nepředvídatelných a jiných neodvratitelných
událostí nebo okolností mimořádné povahy a které postihují jednu ze smluvních stran tak, že
nemůže svému závazku dostát.
ZDP – zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů

6.5. Výklad pojmů:
6.5.1. Kromě případů, kdy Smlouva, VSP nebo jiná smluvní dokumentace nebo kontext
vyžaduje něco jiného:
a. slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle
zahrnují i číslo jednotné;
b. ustanovení obsahující slovo „souhlasit“, „souhlas“, „dohoda“ vyžadují, aby souhlas
nebo dohoda byly zaznamenány písemně nebo elektronicky;
c. „písemný“, „písemně“ znamená psaný rukou, strojem, tištěný anebo zhotovený
elektronicky.
6.6. Řešení sporů:
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6.6.1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem
dosáhnout smírného řešení. Pokud se smluvní strany nedohodnou smírnou cestou, bude
spor řešen u věcně příslušného soudu, přičemž smluvní strany si sjednávají, že místně
příslušným bude soud podle sídla společnosti CES ePlatby a.s.
6.6.2. V případě, že některé ujednání Smlouvy nebo těchto VSP je nebo se stane v budoucnu
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným nebo bude-li příslušným orgánem takovým
shledáno, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy a VSP v platnosti a účinnosti, pokud z
povahy takového ujednání nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno,
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se
zavazují nahradit takové ujednání jiným ujednáním, které svým obsahem a smyslem
odpovídá nejlépe ujednání původnímu a smluvní dokumentaci jako celku.
6.7. Práva a povinnosti vyplývající z Vyšší moci:
6.7.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění
smluvních povinností z důvodu okolnosti/události Vyšší moci.
6.7.2. Smluvní strana postižená Vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o
události/okolnosti Vyšší moci písemně informovat, sdělit jí předpokládanou délku trvání
okolnosti/události Vyšší moci a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.
Odpadne-li událost/okolnost Vyšší moci je smluvní strana, na jejíž straně tato
okolnost/událost Vyšší moci vznikla, povinna informovat o tom písemně nebo elektronicky
druhou smluvní stranu.
6.7.3. Jestliže z důvodu okolnosti/události Vyšší moci nebude smluvní strana schopna splnit
svou smluvní povinnost, splní tuto povinnost bez zbytečného odkladu po odpadnutí
okolnosti/události Vyšší moci, která splnění bránila.
6.7.4. Bude-li trvat okolnost/událost Vyšší moci déle než 30 dnů, má každá strana právo od
Smlouvy odstoupit.
6.8. Mlčenlivost, důvěrnost informací:
6.8.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, týkajících
se smluvního vztahu stran, které získaly z daného smluvního vztahu a v souvislosti s
uzavřením a plněním Smlouvy, jsou obsaženy ve Smluvní dokumentaci anebo se týkají
smluvní stran, které tvoří obchodní tajemství smluvní strany anebo mohou mít povahu
obchodního tajemství smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné informace, které jsou jí
známy (Důvěrné informace) a důvěrné informace nezneužije. Důvěrné informace jsou
považovány za důvěrný údaj ve smyslu § 1730 občanského zákoníku a současně za
obchodní tajemství dle § 504 téhož zákona. Za obchodní tajemství společnosti CES
ePlatby a.s. se považují veškeré informace a skutečnosti týkající se konceptu vydávání a
používání Gusto Karty.
6.8.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou veřejně přístupné nebo
známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost nebo
známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti.
6.8.3. Smluvní strana předávající informaci zůstává výlučným nositelem práv k veškerým
důvěrným informacím a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro
jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace.
6.8.4. Každá smluvní strana je povinna zavázat své zaměstnance a osoby, kterým v souvislosti
s plněním Smlouvy svěří jednotlivé úkoly, aby uchovávali důvěrné informace v tajnosti.
6.8.5. Smluvní strany se dále zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany
nezveřejní ani nepoužijí ve svůj prospěch či prospěch třetí osoby jakoukoliv důvěrnou
informaci. Ustanovení tohoto článku platí i po ukončení nebo zániku smluvního vztahu, a
to po dobu 5ti let.
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6.9. Informace a dokumentace:
6.9.1. Partner se zavazuje na výzvu CES ePlatby a.s. poskytnout mu jakékoliv nezbytně
požadované informace a doklady týkající se plnění povinností dle Smlouvy. V případě, že
Partner tuto povinnost podstatným způsobem či opakovaně poruší, je CES ePlatby a.s.
oprávněn od Smlouvy odstoupit.
6.9.2. Partner je povinen neprodleně oznámit společnosti CES ePlatby a.s. písemně či pomocí
Přístupu Partnera všechny změny, které mohou mít vliv na plnění podle Smlouvy,
zejména cenu a parametry nabízených Benefitů, změnu svých identifikačních a
kontaktních údajů, změnu čísla účtu, změnu provozoven, změnu terminálů
v provozovnách, změnu Kontaktní osoby Partnera, změnu předmětu podnikání, jeho
přerušení či ukončení apod. Kontaktní e-mail pro oznamování změn je
partner@gustokarta.cz.
6.9.3. Partner je povinen určit Kontaktní osobu Partnera a odpovídá za to, že jakákoliv jeho
jednání budou činěna pouze touto Kontaktní osobou Partnera, nebudou-li činěna přímo
Partnerem. Partner je oprávněn měnit Kontaktní osobu Partnera či její identifikační údaje
bez souhlasu CES ePlatby a.s. CES ePlatby a.s. není povinno nahradit újmu způsobenou
vadným zadáním Kontaktní osoby Partnera či jejích identifikačních údajů Partnerem.
Partner prohlašuje, že je oprávněn poskytnout CES ePlatby a.s. osobní údaje Kontaktních
osob Partnera, které má povinnost dle VSP předávat. Partner je povinen si za tímto
účelem průkazně obstarat od Kontaktních osob Partnera souhlas s takovýmto
zpracováním jejich osobních údajů a na výzvu CES ePlatby a.s. je povinen takovýto
souhlas společnosti CES ePlatby a.s. poskytnout.

7. Zánik, ukončení a změna Smlouvy a smluvní dokumentace:
7.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.
7.2. Smlouva může být ukončena těmito způsoby:
a. písemnou dohodou smluvních stran;
b. písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran bez výpovědního důvodu s 3 (tří) měsíční
výpovědní dobou, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé smluvní straně;
c.

písemným odstoupením od Smlouvy s okamžitou účinností některou ze smluvních stran z
důvodů stanovených zákonem nebo sjednaných Smlouvou, zejména pro podstatné
porušení Smlouvy smluvní stranou. Odstoupení je účinné dnem, kdy odstoupení od
Smlouvy některou ze smluvních stran dojde druhé smluvní straně.

7.3. Odchylně od bodu 7.2.c. se ujednává, že společnost CES ePlatby a.s. může od Smlouvy
odstoupit bez udání důvodu do 30 dnů od jejího uzavření.
7.4. Pro případ ukončení Smlouvy jsou smluvní strany povinny si vypořádat a splnit vzájemná práva
a povinnosti (pohledávky, závazky a dluhy) vzniklé do doby skončení smluvního vztahu.
7.5. CES ePlatby a.s. je oprávněn VSP nebo Ceník nebo jejich část za doby trvání Smlouvy
jednostranně změnit, přičemž v takovém případě platí, že změněnou Smluvní dokumentaci je
CES ePlatby a.s. povinen odeslat Partnerovi písemně či zpřístupnit elektronicky pomocí
Internetového portálu nejméně 30 dnů před navrhovaným dnem účinnosti. Pokud Partner se
změnou nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby (tzn. s okamžitou
účinností). Do doby skočení smluvního vztahu tímto způsobem platí nadále stávající Smluvní
dokumentace.
7.6. CES ePlatby a.s. je oprávněn VSP a Ceník jednostranně měnit ve smyslu předchozího
ustanovení jen pokud jde o (i) rozsah, způsob, podmínky a vyúčtování služeb poskytovaných
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CES ePlatby a.s. podle Smlouvy, (ii) způsoby úhrady ceny Benefitů popsané ve VSP (včetně
zavedení nových typů produktů nebo rušení stávajících), (iii) úpravy Ceníku v návaznosti na
vývoji inflace, daňové legislativy a nákladů na provoz systému umožňujících poskytování
zprostředkovatelských služeb podle této Smlouvy, (iv) úpravy v návaznosti na změny
technologie zpracování Gusto Karty (např. nové technické nosiče a způsoby akceptace) a
poskytování služeb podle Smlouvy.
7.7. Předloží-li Partner návrh na změnu Smluvní dokumentace, je společnost CES ePlatby a.s.
povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do 30ti dnů po doručení návrhu Partnera na změnu.

8. Práva a povinnosti Partnera:
8.1. Partner se zavazuje přijímat Gusto Kartu na (i) úhradu ceny Benefitů zakoupených v
Provozovně, ve které je umístěn CES terminál, (ii) úhradu ceny Benefitů zakoupených pomocí
Internetové objednávky Uživatele v Internetovém obchodě Partnera. Jako protihodnotu se
Partner zavazuje Uživatelům poskytovat Benefity v hodnotě odpovídající ceně Benefitů
hrazených prostřednictvím Gusto Karty.
8.2. Není-li sjednáno jinak, Partner se zavazuje Uživatelům Gusto Karty poskytovat stejné
zacházení jako svým ostatním zákazníkům, tj. zejména nebude účtovat dodatečný poplatek za
platbu pomocí Gusto Karty, zajistí dostatečný počet CES terminálů pro dosažení srovnatelné
rychlosti a úrovně obsluhy. Při porušení této povinnosti Partnerem je CES ePlatby a.s.
oprávněn od Smlouvy odstoupit.
8.3. V případě, že Parter zřídí novou provozovnu s CES terminálem či provozuje nový CES terminál
(a to i v případě, že se jedná o výměnu za dosavadní CES terminál), je Partner povinen o tom
bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky pomocí Přístupu Partnera informovat CES
ePlatby a.s. a dohodnout se s ním na podmínkách jeho aktivace.
8.4. V případě, že Partner hodlá ukončit či na dobu delší 30 dní přerušit činnost v provozovně s
CES terminálem nebo ukončit či na dobu delší 30 dní přerušit akceptaci Gusto Karty v takové
Provozovně, je povinen o tom bez zbytečného odkladu písemně informovat CES ePlatby a.s.
a dále se se společností CES ePlatby a.s. dohodnout na podmínkách jeho deaktivace.
8.5. Za řádné poskytování Benefitů a jejich kvalitu odpovídá Uživatelům výlučně Partner. CES
ePlatby a.s. zejména není povinen vyřizovat reklamace Uživatelů ve vztahu k Benefitům
poskytnutým Partnerem nebo jejich vadám ani nést jakékoli negativní důsledky spojené s
takovými reklamacemi. Partner se zavazuje neuvádět, že CES ePlatby a.s. vzniká jakákoli
povinnost z vady Benefitů, jinak bude Partner povinen nahradit CES ePlatby a.s. veškerou
újmu vzniklou z porušení této povinnosti.
8.6. Za činnosti dle Smluvní dokumentace se Partner zavazuje zaplatit CES ePlatby a.s. sjednané
Provize.
8.7. Partner deklaruje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude oprávněn k poskytování těch
Benefitů, které jsou definovány ve VSP v bodu 6.4 - Benefit.
8.8. V případě, že Partner není přímým dodavatelem Benefitu, ale pouze zprostředkovatelem
Benefitu (např. provozovatel slevového portálu apod.), který poskytuje třetí osoba, platí pro
takového Partnera následující zvláštní pravidla:
a. Partner se zavazuje umožnit akceptaci zvolených způsobů úhrady ceny Benefitu podle
těchto VSP jen na takové Benefity třetích osob, které splňují podmínky dle těchto VSP;
b. Partner není povinen vůči Uživatelům nést odpovědnost za poskytování Benefitů a jejich
kvalitu za předpokladu, že zajistí, aby tuto odpovědnost v celém rozsahu nesla třetí osoba,
která dodává Benefit zprostředkovaný Partnerem.
8.9. Partner se zavazuje nepřijímat platbu pomocí Gusto Karty, pokud je Gusto Karta (i) zjevně
pozměněná, (ii) padělaná, (iii) neplatná, či (iv) vydaná na jinou než předkládající osobu. Partner
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je povinen v případech dle bodu 8.9 (i) a 8.9 (ii) požádat o předložení průkazu totožnosti a
zaznamenat identifikační údaje držitele Gusto Karty.
8.10.

Partner nesmí akceptovat Gusto Kartu na úhradu jiného plnění, než je úhrada Benefitu.

8.11.
Partner odpovídá CES ePlatby a.s. za všechny újmy, včetně újmy nemajetkové, které
CES ePlatby a.s. vzniknou z porušení jakýchkoliv povinností vyplývajících ze Smluvní
dokumentace.
8.12.
Partner se zavazuje zabezpečit, aby po dobu trvání Smlouvy byl v každé z jeho
provozoven, pro které byla dohodnuta platba pomocí Gusto Karty, nepřetržitě funkční alespoň
jeden CES terminál umožňující platby pomocí Gusto Karty (bez ohledu na konkrétní technický
nosič
Gusto
Karty).
V případě, že Partner nebude schopný splnit uvedenou povinnost z objektivních skutečností,
je povinen bezodkladně zajistit provedení veškerých rozumně uvažovaných kroků potřebných
k odstranění, resp. překonání takových objektivních skutečností, zejména požádat CES
ePlatby a.s. o aktivaci příslušného CES terminálu, jak je uvedeno výše.
8.13.
Partner se zavazuje viditelně označit provozovny, ve kterých je možné použít Gusto
Kartu pro úhradu Benefitu, samolepící informační nálepkou. Partner se zavazuje zabezpečit,
aby tato nálepka byla dostatečně viditelná a nezakrytá po celou dobu, po kterou bude Gusto
Karta v provozovně akceptována. V případě ukončení přijímání Gusto Karty v takto označené
provozovně se Partner zavazuje tuto nálepku bezodkladně odstranit a zlikvidovat.
8.14.
Neučinil-li tak Partner již při uzavření Smlouvy, zavazuje se bez zbytečného odkladu po
dni účinnosti Smlouvy elektronicky zaslat společnosti CES ePlatby a.s. nebo zadat
prostřednictvím Přístupu Partnera seznam provozoven, ve kterých má CES ePlatby a.s. zajistit
aktivaci již nainstalovaného platebního terminálu (včetně identifikačního čísla již instalovaného
platebního terminálu a identifikačních údajů jeho provozovatele) pro akceptaci Gusto Karty.

9. Práva a povinnosti CES ePlatby a.s.:
9.1. CES ePlatby a.s. se zavazuje, že bude vyvíjet s vynaložením veškeré odborné péče, při
respektování zájmů Partnera činnost směřující k tomu, aby měl Partner jako zájemce
příležitost uzavírat smlouvy o prodeji nebo poskytnutí Benefitů s Uživateli. Cena Benefitů (nebo
jejich část) přitom bude hrazena prostřednictvím Gusto Karty
9.2. CES ePlatby a.s. se zavazuje k uveřejnění informací na Internetovém portálu o tom, že úhrada
Benefitů u Partnera je možná prostřednictvím Gusto Karty, k uveřejnění přehledu provozoven
dle informací sdělených Partnerem prostřednictvím Přístupu Partnera a odkazu na Partnerovy
internetové stránky. Partner s takovým uveřejněním souhlasí. Pokud za trvání Smlouvy Partner
společnosti CES ePlatby a.s. oznámí změnu v těchto údajích, promítne CES ePlatby a.s.
takovou změnu na Internetový portál bez zbytečného odkladu.
9.3. CES ePlatby a.s. není na základě Smlouvy pro Partnera povinen provádět jakékoli jiné služby
než ty, které jsou v Smluvní dokumentaci výslovně sjednány.
9.4. S ohledem na povahu programu umožňujícího úhradu ceny Benefitů způsoby dle VSP je
dohodnuto, že má CES ePlatby a.s. právo na Provizi i v případě, že bude činné jako
zprostředkovatel pro Klienta a nebo Uživatele, se kterým Partner uzavře smlouvu o prodeji
nebo poskytnutí Benefitu.
9.5. CES ePlatby a.s. je oprávněn přerušit plnění povinností mu vyplývajících ze Smlouvy či
takovéto plnění odložit, je-li Partner v prodlení s plněním jakýchkoliv povinností vyplývajících
ze Smluvní dokumentace.
9.6. CES ePlatby a.s. se zavazuje nejpozději do 40 pracovních dnů ode dne získání kompletních
údajů od Partnera zajistit aktivaci platebních terminálů umístěných v jednotlivých
Provozovnách dle seznamu dodaného Partnerem.
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9.7. V případě potřeby technického zabezpečení akceptace Gusto Karty na platebním terminálu
nebo CES terminálu je Partner povinen zajistit, pokud o to bude ze strany CES ePlatby a.s.
požádán, přístup k jednotlivým platebním terminálům nebo CES terminálům osobě k tomu
pověřené společností CES ePlatby a.s. a poskytnout takovéto osobě veškerou rozumně
požadovanou součinnost.
9.8. Za poskytování zprostředkování služeb pomocí Gusto Karty se Partner zavazuje zaplatit CES
ePlatby a.s. Provizi z každé částky uhrazené Partnerovi Uživatelem prostřednictvím Gusto
Karty, a to ve formě příslušné částky, jejíž výše se vypočte v souladu s Ceníkem. Právo CES
ePlatby a.s. na zaplacení Provize vzniká vždy okamžikem, kdy příslušný Uživatel uhradí
Partnerovi cenu příslušného Benefitu prostřednictvím Gusto Karty. Právo CES ePlatby a.s. na
Provizi není dotčeno v případě, že dojde k reklamaci Benefitu nebo jakékoli jiné události, s níž
je spojena povinnost Partnera vrátit Uživateli cenu Benefitu.
9.9. CES ePlatby a.s. odpovídá Partnerovi za správné provedení úhrady prostřednictvím Gusto
Karty a odpovídající navýšení jeho CES konta o cenu Benefitu hrazeného Gusto Kartou. Stav
CES konta Partnera však nebude navýšen (a později ani vyúčtován) v rozsahu úhrad, při nichž
Partner postupoval v rozporu s podmínkami akceptace.
9.10.
Pokud je Partner přesvědčen, že navýšení jeho CES konta neodpovídá uhrazenému
Benefitu nebo Přehled CES konta neodpovídá jeho stavu po započtení příslušné Provize,
může Partner uplatnit vůči CES ePlatby a.s. reklamaci. Za tímto účelem je Partner povinen
CES ePlatby a.s. prokázat poskytnutí příslušných Benefitů.
9.11.
Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že CES ePlatby a.s. je oprávněn interně
monitorovat stav jeho CES konta, jakož i jednotlivé úhrady pomocí Gusto Karty.
9.12.
V případě stížnosti Uživatele nebo Klienta je Partner povinen na vyžádání CES ePlatby
a.s. prokázat poskytnutí Benefitu za každou z namítaných neoprávněných úhrad. V opačném
případě je CES ePlatby a.s. oprávněn buď odpovídajícím způsobem snížit stav jeho CES
konta, nebo, není-li jeho výše dostačující, je Partner povinen takovou částku bezodkladně
uhradit na bankovní účet CES ePlatby a.s., který mu CES ePlatby a.s. za tímto účelem oznámí.

10. Platební podmínky, fakturace:
10.1.
CES ePlatby a.s. vede průběžnou elektronickou evidenci úhrad Benefitů Gusto Kartou
dle Smlouvy.
10.2.
CES ePlatby a.s. generuje Přehled CES konta a provádí vyúčtování k poslednímu dni
období stanoveného Smluvní dokumentací.
10.3.
CES ePlatby a.s. vystaví Partnerovi fakturu s náležitostmi daňového dokladu na částku
odpovídající Provizi společnosti CES ePlatby a.s. Tato faktura bude zpřístupněna Partnerovi
elektronicky v Přístupu Partnera včetně Přehledu CES konta a doručena na Partnerův e-mail
pro fakturaci pokud je uveden v Přístupu klienta. Partner s elektronickou fakturací souhlasí.
Datem zdanitelného plnění bude pro účely DPH den generování Přehledu CES Konta. Provize
bude ve prospěch CES ePlatby a.s. hrazena zápočtem tak, že CES ePlatby a.s. při vyúčtování
a proplácení Benefitů odečte fakturovanou Provizi včetně DPH ve výši stanovené zákonem.
10.4.
CES ePlatby a.s. proplatí příslušné Benefity zprostředkované v rámci Gusto Karty
bezhotovostním převodem na bankovní účet Partnera uvedený ve Smlouvě ve lhůtě do 7. dne
po příslušném zúčtovacím období, tak jak je uvedeno ve Smluvní dokumentaci.
10.5.
Po vzniku nároku CES ePlatby a.s. na Provizi není toto právo CES ePlatby a.s. na
Provizi dotčeno následnými okolnostmi ve vztahu mezi Partnerem a Uživatelem, s nimiž je
spojena povinnost vrátit cenu Benefitu (např. reklamace Benefitu, storno nákupu).
10.6.

Smluvní strany budou účtovat k službám DPH způsobem a ve výši stanovené zákonem.
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10.7.
Dnem úhrady příslušné částky ze strany CES ePlatby a.s. je den odepsání příslušné
částky z bankovního účtu CES ePlatby a.s. za účelem převodu na bankovní účet Partnera.
10.8.
Smluvní strana Smlouvy, které vzniklo právo na náhradu újmy („Oprávněná strana“), je
oprávněna od druhé strany („Povinná strana“) požadovat též náhradu účelně vynaložených
nákladů spojených s vymáháním náhrady újmy či splněním jakékoliv splatné pohledávky
vzniklé na základě Smlouvy, a Povinná strana je povinna tyto náklady v plném rozsahu uhradit,
a to ve lhůtě jí k tomu určené Oprávněnou stranou. Oprávněná strana je povinna Povinné
straně na vyžádání bez zbytečného odkladu prokázat vynaložení těchto nákladů.

11. Závěrečná ustanovení:
11.1.
Strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést
pohledávky, práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osoby.
11.2.
Smlouva a VSP vyvolávají jen ty právní následky, které jsou v nich vyjádřeny, jakož i
právní následky plynoucí přímo ze zákona.
11.3.
Partner i CES ePlatby a.s. ohledně předmětu Smlouvy ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ
přebírají nebezpečí změny okolností.

Příloha č. 1 Všeobecných smluvních podmínek - Ceník
Ceník j e platný od 15. 3. 2017

Zúčtovací období
1 kalendářní měsíc
2 kalendářní týdny
1 kalendářní týden

Poplatek
(% z transakce)
4,2%
4,5%
4,9%

Poplatek za transakci
(Kč)
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

Poplatek je počítán jako procentuální část z celkového objemu transakcí v korunách provedených Gusto
Kartou na CES terminálech u Partnera v daném zúčtovacím období.
Poplatek za zaslání daňového dokladu poštou: 70 Kč za jednu poštovní zásilku.
K uvedeným poplatkům je účtována DPH dle aktuálně platných předpisů.
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