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Smlouva o poskytování služeb Platebního Portálu
Provozovatel Portálu:
Regionální dotační kancelář, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
kontaktní adresa: Karlovo nám 313/8, 120 00 Praha 2
IČ: 06024742
DS: 5ywjnx5
Zastoupený: Ing. Václav Chytil, ředitel
a
Partner Portálu:
se sídlem:
IČ:
DS:
Zastoupený:
Čl. I
„Portálem“ se dle této smlouvy rozumí IT řešení provozované na webové adrese „platbysc.cz“, které umožňuje Klientům (občanům) realizovat elektronickou cestou Platby
Partnerům (obcím a dalším organizacím) za vybrané Produkty (zejména občanské služby).
Portál je provozován jako nekomerční veřejná služba Středočeského kraje.
Čl. II
Regionální dotační kancelář, příspěvková organizace, jako Provozovatel Portálu, a
………………………………., jako Partner Portálu, uzavírají tuto smlouvu na jejímž základě bude
Partnerovi umožněno používat Portál za účelem poskytování nabídky jeho Produktů zejména
občanům Středočeského kraje, kteří mohou Portál použít k jejich úhradě elektronickou
cestou.
Čl. III
1) Tato smlouva je součástí registračního procesu v rámci Portálu a je nutnou podmínkou
užívání služeb Portálu Partnerem.
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2) V rámci registračního procesu byly Partnerem uvedeny následující údaje:
- Jméno Partnera:
- Právní forma:
- IČ:
- Adresa:
- Číslo bankovního účtu pro příchozí platby za nabízené Produkty:
- Datová schránka:
Osoba podepisující jménem Partnera tuto Smlouvu
- Jméno:
- Kontaktní údaje:
Administrátor účtu Partnera
- Jméno:
- Kontaktní údaje:
3) Partner Portálu je povinen každou změnu výše uvedených údajů neprodleně ohlásit
Provozovateli Portálu, nebo je sám ve svém uživatelském profilu změnit. Číslo
bankovního účtu je možné změnit výhradně dodatkem k této smlouvě.
Čl. IV
1) Partner je v průběhu provozování Portálu povinen plně dodržovat všechny relevantní
právní normy vztahující se k provádění platebních operací. Partner je dále povinen se
řídit Obchodními podmínkami Portálu a Pravidly pro zpracování osobních údajů, které
jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Obchodní podmínky definují pojmy užité v této
Smlouvě, specifikují závazné postupy, a jsou v aktuální verzi dostupné na webu Portálu.
2) Provozovatel je oprávněn s okamžitou platností pozastavit poskytování služeb Portálu
Partnerovi v případech, kdy se Partner prokazatelně neřídí předpisy upravujícími
fungování Portálu, nebo jeho činnost může jiným způsobem narušit bezpečnost
prováděných platebních transakcí.
Čl. V
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2) Smlouvu může kterákoliv smluvní strana písemně vypovědět, platnost smlouvy v
takovém případě skončí posledním dnem měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla
výpověď doručena druhé smluvní straně.
Čl. VI
V případě, že smlouva ke své platnosti vyžaduje schválení dalšího orgánu (např. Rada obce),
Partner bere na vědomí, že je povinen tento souhlas zajistit a doložit ho Provozovateli. Do
doby doložení souhlasu Provozovateli není Smlouva považována za kompletní právní
dokument řádně podepsaný oběma smluvními stranami.
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Čl. VII
1) Smluvní strany se před podpisem smlouvy seznámily s Obchodními podmínkami a
Pravidly pro zpracování osobních údajů, jejich obsahu rozumí, souhlasí s nimi a zavazují
se jimi řídit. Na důkaz pravé a svobodné vůle připojují svůj podpis.
2) Podpis této smlouvy Partnerem byl proveden osobně. Číslo bankovního účtu partnera
bude ověřeno provedením kontrolní platby ve smyslu Obchodních podmínek.
Čl. VIII
1) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, a s výhradou specifikovanou ve čl. VI.
nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran. Vzhledem ke znění § 3 odst. 2
písm. h) zákona č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu povinnost zveřejnění v Registru
smluv nevztahuje.
2) Stejnopis určený Partnerovi mu bude zpřístupněn v digitální verzi prostřednictvím
Portálu v přiměřené lhůtě po uzavření smlouvy. Zaslání Smlouvy v listinné podobě bude
realizováno pouze v případě vyžádání Partnera.
Podpis Partnera:

Podpis Provozovatele:

V……………………………………...

V Praze

dne . . 2021

dne . . 2021

…………………………………………

…………………………………………

