
Smlouva o účasti na Slevovém programu Opencard 
 
Tato Smlouva o účasti na Slevovém programu Opencard („Smlouva“) je uzavírána podle § 269 odst. 2 a § 273 
odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, mezi následujícími smluvními stranami:  
 
hlavním městem Prahou, IČ: 00064581, se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 110 00 
(dále jen „Garant“) 
 
a 
 
Název / Jméno: ……..……………………………………………….......................................... 
 
IČ: ………………………………………..……, DIČ: …………………..…………………….  
 
Sídlo / Bydliště / Místo provozování činnosti: ……………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zápis v obchodním či jiném rejstříku: ……………………………………...………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
(dále jen „Partner“) 
 
(Garant a Partner budou dále označováni též jako „Smluvní strana“ anebo společně jako „Smluvní strany“) 
 
1 Inkorporace Pravidel slevového programu s využitím multifunkční karty Opencard v segmentu 

„Kultura, sport, gastronomie a jiné volnočasové aktivity“ 

1.1 Učinění obsahem Smlouvy

1.2 

. Smluvní strany tímto činí obsahem této Smlouvy Pravidla slevového 
programu s využitím multifunkční karty Opencard v segmentu „Kultura, sport, gastronomie a jiné 
volnočasové aktivity“ č. I. ze dne 8.4.2010 („Pravidla“), vydaná Garantem. Kopie Pravidel je přílohou 
této Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.  

Závazek Smluvních stran

1.3 

. Smluvní strany se zavazují vykonávat práva a povinnosti vyplývající z 
Pravidel v dobré víře a v souladu s dobrými mravy a se zásadami poctivého obchodního styku.     

Výkladová pravidla

2 Upřesnění některých práv a povinností 

. Pojmům použitým v této Smlouvě, definovaným v Pravidlech,  bude přikládán 
význam příslušné definice obsažené v Pravidlech, nebude-li v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak.   

2.1 Stanovení Zahrnutých provozoven

# 

. Zahrnutými provozovnami ve smyslu článku 1.1.14 Pravidel se 
rozumí následující Provozovny Partnera:  

Název Lokalita (adresa) Převažující předmět činnosti 
v Zahrnuté provozovně 

Doplňující údaje 
(www, email, telefon) 

     

     

     

Rozsah povinnosti Partnera poskytovat Slevu je upraven v článku 3.1 Pravidel.  
 

2.2 Výše Slevy. Výše Slevy poskytované Partnerem Zákazníkům v Zahrnutých provozovnách podle 3.1 
Pravidel bude činit alespoň ……….... % (slovy: …………………………………… procent). Tím není 
dotčeno ustanovení o minimální výši Slevy podle článku 1.1.11 Pravidel.   
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2.3 Součinnost při propagaci

2.4 

. Partner je oprávněn a povinen předat Garantovi do 15 dnů ode dne uzavřené 
této Smlouvy údaje a podklady uvedené v článku 6.2 Pravidel. Partner tímto uděluje souhlas ke 
zveřejnění předaných údajů a podkladů na propagačním webu ve smyslu Pravidel. 

Jiné formy propagace

2.5 

. Smluvní strany se podle článku 6.3 Pravidel dohodly, že Partner po dobu Účasti 
na Slevovém programu Opencard zveřejní pravdivou informaci o své Účasti na Slevovém programu 
Opencard v rozsahu údajů předávaných podle článku 6.2 Pravidel na svých webových stránkách 
……………….......................................................................... jako ekvivalentní protihodnotu za plnění 
poskytnuté Garantem podle článku 6.1 a 6.2 Pravidel. 

Trvání, změna a zánik Smlouvy

2.6 

. Ohledně trvání a zániku Účasti na Slevovém programu Opencard platí 
článek 7 Pravidel. Ohledně možnosti změn obsahu Smlouvy platí článek 8 Pravidel. V případě změny 
této Smlouvy dohodou musí být taková dohoda uzavřena písemnou formou. 

Vyhotovení, přílohy. 

2.7 

Tato smlouva je podepsána ve čtyřech (4) identických vyhotoveních, přičemž 
Garant obdrží tři (3) a partner jedno (1) úplné vyhotovení smlouvy. 

Zveřejnění v Centrální evidenci smluv HMP

 

. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva, 
včetně jejích dodatků, byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je 
veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení 
této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 
V Praze dne ………………………………..…………….………………… 
 
Podpis: ……………….……………………………………………………. 

 
hlavní město Praha  

jako Garant 
 
Jméno: ……………………………...……………………………………… 
 
Funkce: ………………………………………..…………………………... 

 
 

 
V Praze dne ………………………………..…………….………………… 
 
Podpis: ……………….……………………………………………………. 

 
……………………………. 

jako Partner 
 
Jméno: ……………………………...……………………………………… 
 
Funkce: ………………………………………..…………………………... 
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Příloha 1 
 

Smlouvy o účasti na Slevovém programu Opencard mezi  
hl. m. Prahou coby Garantem a  

…………………………………………………….. coby Partnerem 
ze dne …………………… 

- 
Pravidla slevového programu s využitím multifunkční karty Opencard v 

segmentu  
„Kultura, sport, gastronomie a jiné volnočasové aktivity“  

č. I. ze dne 8. 4. 2010 
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Příloha 2 
 

Smlouvy o účasti na Slevovém programu Opencard mezi  
hl. m. Prahou coby Garantem a  

…………………………………………………….. coby Partnerem 
ze dne …………………… 

- 
Logomanuál (článek 1.1.4 Pravidel) 
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