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PRAVIDLA AKCEPTACE PŘÍSPĚVKŮ PROGRAMU DARUJEME KROUŽKY DĚTEM 
 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23 
 

Přístupem do administrace účtu v rámci systému Aktivní město na stránkách www.aktivnimesto.cz jako Pořadatel a schválením těchto Pravidel akceptace 
příspěvků programu Darujeme kroužky dětem (dále jen „Pravidla akceptace“) tak, jak jsou uvedeny dále, se uzavírá smlouva o akceptaci příspěvku (dále jen 
„Smlouva“), která se řídí těmito Pravidly akceptace. 

Dárcem se rozumí Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, IČO: 68379439, DIČ: CZ68379439 (dále jen „ČRDM“). 
 Operátorem systému (administrátorem programu) se rozumí Up Česká republika s.r.o., se sídlem: Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, IČO: 62913671, 
DIČ: CZ62913671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka a. 35300 (dále jen „Up ČR“).  Projektem se rozumí 
projekt „Darujeme kroužky dětem – 2. pololetí školního roku 2022/23“.  Partnerskou zónou se rozumí webová aplikace provozovaná Up ČR včetně jejího 
obsahu, nacházející se na webové adrese www.aktivnimesto.cz.  Příjemcem se rozumí žadatel o příspěvek v rámci Projektu, který splňuje podmínky Projektu 
a jemuž ČRDM příspěvek poskytne. Za žadatele, tj. po splnění podmínek Projektu za Příjemce, jedná do dosažení 18 let věku žadatele jeho zákonný zástupce.  
Pořadatelem (Poskytovatelem) aktivity se rozumí právnická nebo fyzická osoba (s příslušným oprávněním k poskytování vymezených služeb), v jehož 
provozovně/zařízení jsou poskytovány zboží/služby na základě realizovaných transakcí prostřednictvím EBAM.  Příspěvkem se rozumí dar/plnění poskytnutý 
dárcem žadateli za podmínek určených v těchto pravidlech.  Elektronické body Aktivní město (dále jen „EBAM“) znamenají elektronický platební prostředek 
určený k úhradě služeb v oblasti volného času, vzdělávání, sportu, případně v dalších oblastech definovaných ČRDM a určených pouze k úhradě omezených 
kategorií zboží nebo služeb.  Smluvními stranami se rozumí Up ČR a Pořadatel.  OZ se myslí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

   

  Článek I: Preambule 
 

ČRDM pověřila Up ČR distribucí nepeněžních Příspěvků ve prospěch oprávněných příjemců projektu Darujeme kroužky dětem v rámci Projektu. Příspěvky jsou 
vypláceny prostřednictvím Informačního systému Aktivní město (IS AM), www.aktivnimesto.cz, vyvinutého pro potřeby tohoto programu operátorem systému Up 
ČR. Příjemci následně budu uplatňovat EBAM u Pořadatelů. Up ČR dále uhradí Pořadatelům hodnotu přijatých EBAM. 

 
 

  Článek II: Uzavření smlouvy 
 

 Schválení těchto Pravidel akceptace Pořadatel stvrzuje, že si tato Pravidla akceptace přečetl, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi 
souhlas.  Uzavření Smlouvy je bezplatné a probíhá prostřednictvím registračního formuláře - vyjádřením souhlasu s dokončením registrace Pořadatele.  Výše 
uvedeným postupem dochází k uzavření Smlouvy v písemné formě elektronicky, a to na stránkách www.aktivnimesto.cz, přičemž tato Pravidla akceptace tvoří 
nedílnou součást Smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením Up ČR o uzavření Smlouvy na základě přijetí formuláře odeslaného prostřednictvím výše zmíněných 
internetových stránek, pokud v odeslaném formuláři Pořadatel potvrdil, že se seznámil a souhlasí s těmito Pravidly akceptace. Up ČR přitom není povinna potvrdit 
uzavření Smlouvy a Smlouvu uzavřít. 

 
 

  Článek III: Úvodní ustanovení a Příspěvky 
 

 Dle těchto Pravidel akceptace se Pořadatel zavazuje za zboží/služby přijímat platby Příjemců prostřednictvím EBAM, vydávaných a spravovaných Up ČR a Up 
ČR se zavazuje Pořadateli uhradit hodnotu EBAM přijatých k úhradě za podmínek dohodnutých v těchto Pravidlech akceptace. Je povinností Pořadatele 
jednoznačně identifikovat Příjemce a ověřit, že Příjemce je skutečně držitelem Příspěvku. Pořadatel bere na vědomí, že oprávněnými Příjemci příspěvku mohou 
být: osoby narozené v rozmezí 02.02.2004 - 31.08.2020 (zastoupené v Projektu zákonným zástupcem nebo vykonavatelem rodičovské odpovědnosti - zejména 
poručník nebo opatrovník), kteří jsou:  státní občané České republiky; nebo  cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo 
na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu; nebo   cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana 
formou azylu nebo doplňkové ochrany nebo jim bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu, nebo  občané jiných členských států Evropské unie, občané 
států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském 
prostoru, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším 
než 3 měsíce.  Aktivity, na něž ČRDM poskytuje Příjemcům Příspěvky v rámci Projektu, jsou následující: volnočasové aktivity určené pro děti a mládež se 
zaměřením na činnosti obecně poznávací/vzdělávací, kulturní (hudební, výtvarné, taneční, aj.), sportovní, pohybové, přírodovědné, technické, rukodělné / řemeslné 
a další aktivity zaměřené na činnosti zájmového vzdělávání a trávení volného času organizované Poskytovatelem. Poskytovateli mohou být zejména, nikoliv však 
výlučně, členské organizace České rady dětí a mládeže (spolky včetně jejich pobočných spolků, kolektivní členové např. pobočky, obecně prospěšné společnosti, 
ústavy apod.), členské organizace krajských rad mládeže, které jsou členy ČRDM, střediska volného času, další neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží 
(např. sportovní organizace), tělovýchovné jednoty Sokol, další fyzické nebo právnické osoby pořádající volnočasové aktivity pro děti a mládež, nebo školská 
zařízení vymezená dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů) či Základní umělecké školy a zároveň realizovaných v termínu od 01.02.2023 do 31.08.2023 (dále také „Aktivity“).  Podmínkou pro čerpání (uplatnění) 
Příspěvku u konkrétního poskytovatele Aktivity (dále také „Pořadatel“) je skutečnost, že je schválen ČRDM a registrován v IS AM.  Pořadatel se může do 
Projektu registrovat v období od 05.01.2023 do 31.08.2023.  Výše Příspěvku na Aktivity činí 2.000 Kč / 1 osobu (Příjemce) v podobě 2 poukázek po 1.000 Kč, 
které lze uplatnit samostatně u jednoho nebo dvou různých Pořadatelů. Příspěvek je fakticky realizován jako 2 tisícikorunové příspěvky, které se po schválení 
načtou do uživatelského účtu. Uplatňují se každý zvlášť, ale oba lze uplatnit na stejnou Aktivitu.   Doba trvání pro čerpání/uplatnění Příspěvku u Poskytovatele 
je určena od 05.01.2023 do 30.04.2023. ČRDM a Up ČR jsou oprávněni změnit trvání jednotlivých lhůt.  Příspěvek může sloužit k úhradě části ceny Aktivity. 
Podmínkou pro uplatnění Příspěvku Příjemcem u konkrétního Pořadatele je skutečnost, že Příjemce uhradí min. 20 % ceny vybrané Aktivity z vlastních prostředků, 
a to přímo Pořadateli. Tzn., že při využití poukázky ve výši 1.000 Kč Příjemce doplatí dalších 250 Kč přímo Pořadateli Aktivity (při minimální ceně Aktivity ve výši 
1.250 Kč), při využití 2 poukázek (á 1.000 Kč) při minimální ceně Aktivity ve výši 2.500 Kč pak doplatí 500 Kč. Pořadatel vyjadřuje souhlas s podmínkou min. 20 
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% spoluúčasti Příjemce na úhradě ceny Aktivity formou čestného prohlášení při registraci Aktivity v IS AM.  Up ČR vystaví Pořadateli nejpozději do 10 dnů od 
konce kalendářního měsíce souhrnné vyúčtování za daný kalendářní měsíc, které bude obsahovat částku odpovídající přijaté nominální hodnotě EBAM za daný 
kalendářní měsíc.  Pořadateli uhradí příslušnou částku odpovídající přijaté nominální hodnotě EBAM ČRDM prostřednictvím Up ČR, a to vždy do 15 pracovních 
dnů po ukončení příslušného kalendářního měsíce, ve kterých byly EBAM přijaty, avšak pouze v případě, kdy prostřednictvím aplikace IS AM Pořadatel potvrdí 
přijetí příslušného Příspěvku od Příjemce. Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud Pořadatel nepotvrdí prostřednictvím IS AM Up ČR nárok na úhradu Příspěvku 
na Aktivitu, nemá Pořadatel nárok na uhrazení zbývající části ceny služby v rámci Aktivity a Příjemce, ČRDM ani Administrátor tuto část ceny nejsou povinni hradit; 
tyto neuhrazené částky tak jdou k tíži Pořadatele.  
 
 
 

  Článek IV: Projekt Darujeme kroužky dětem  
   

 Finanční podpora volnočasových aktivit pro děti z rodin v tíživé finanční situaci žijící v ČR. Projekt vznikl díky unikátní spolupráci několika nadací s Nadačním 
fondem Eduzměna a s Českou radou dětí a mládeže. Pomocí finančního příspěvku až 2.000 Kč projekt pomáhá řešit zhoršenou finanční dostupnost zájmového a 
neformálního vzdělávání pro děti a mládež ve věku 3-18 let. Příspěvkem podporujeme volnočasové aktivity jako např. rukodělné, řemeslné, hudební, výtvarné, 
taneční, poznávací, sportovní, pohybové technické atd. organizované  členskými organizacemi České rady dětí a mládeže (spolky včetně jejich pobočných 
spolků, kolektivní členové např. pobočky, obecně prospěšné společnosti, ústavy apod.), členskými organizacemi krajských rad mládeže, které jsou členy ČRDM, 
 dalšími neziskovými organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží (např. sportovní organizace), tělovýchovnými jednotami Sokola a dalšími fyzickými nebo 
právnickými osobami pořádajícími volnočasové aktivity pro děti a mládež, školskými zařízeními vymezenými dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) či Základními uměleckými školami.  Up ČR je povinna 
uhradit za podmínek stanovených těmito Pravidly akceptace Pořadateli hodnotu EBAM, a to na bankovní účet Pořadatele uvedený při registraci a poskytnout 
Pořadateli informace k fungování on-line Informačního systému Aktivní město a realizování transakcí prostřednictvím EBAM.  Doba trvání Projektu je určena 
od 20.12.2022 do 30.09.2023. Může dojít ke změně doby trvání Projektu z rozhodnutí ČRDM a Up ČR.  

 
 

  Článek V: Práva a povinnosti Pořadatele 
 

 Pořadatel se zavazuje chránit přihlašovací údaje k on-line profilu/účtu před zneužitím.  Pořadatel bere na vědomí, že ČRDM a Up ČR budou zpracovávat jeho 
osobní údaje a osobní údaje jeho kontaktních osob, a to v rozsahu a pro účely uvedené v informacích o zpracování poskytnutých při registraci do Projektu a 
dostupných v portálu www.aktivnimesto.cz. ČRDM a Up ČR se zavazují při zpracování osobních údajů dodržovat pravidla stanovená platnými právními předpisy. 
 Pořadatel se zavazuje po výše určenou dobu přijímat od Příjemců EBAM a poskytovat za ně zboží/služby za stejných podmínek jako ostatním zákazníkům. 
Pořadatel není oprávněn jakkoliv navyšovat ceny poskytovaného zboží/služeb pro Příjemce používající k úhradě EBAM. Pokud dojde k porušení tohoto závazku 
Pořadatele, je Up ČR oprávněna vyřadit Pořadatele z Projektu a Pořadatel nemá právo na obdržení daru od ČRDM specifikovaného níže. Pořadatel se zavazuje, 
že nestanoví minimální částku nákupu, která může být hrazena prostřednictvím EBAM.  Transakce prostřednictvím EBAM jsou určeny k úhradě specifického 
druhu zboží/služeb (např. úhrada volnočasové sportovní/vzdělávací aktivity, aj.). Pořadatel se zavazuje odmítnout uplatnění EBAM za zboží/služby, které nespadají 
do kategorií zboží/služeb, pro něž je určena vymezená aktivita programu Darujeme kroužky dětem, dle on-line aplikace Aktivní město.  Pořadatel bere na 
vědomí, že za účelem dodržování závazků Pořadatele vyplývajících z těchto Pravidel akceptace může Up ČR provést kontrolu plnění Pořadatelů Aktivit vůči 
Příjemcům, a to zejména formou kontrolního nákupu. V případě, že bude zjištěno porušení podmínek těchto Pravidel akceptace nebo právních předpisů 
Pořadatelem, Up ČR je oprávněna od Smlouvy odstoupit.  Pořadatel se zavazuje řádně seznámit své pracovníky s jejich povinností přijímat EBAM jako platidlo 
za poskytované zboží/služby.  Pořadatel bude písemně informovat Up ČR o veškerých změnách, které mohou mít vliv na plnění dle těchto Pravidel akceptace, 
zejména o změně identifikačních údajů Pořadatele, změně sídla Pořadatele (provozovny/zařízení), změně kontaktní osoby, změně počtu provozoven/zařízení, 
přerušení či ukončení činnosti provozovny/zařízení, změnu bankovního účtu apod.  Pořadatel se zavazuje učinit vše pro to, aby údaje o jeho zařízeních, které 
při registraci poskytnul či později aktualizoval, byly v souladu se skutečností.  V případě, že Příjemce neuplatní u Pořadatele Příspěvek nejpozději do 30.04.2023, 
darovací smlouva zaniká. V případě, že Pořadatel nepotvrdí prostřednictvím IS AM Up ČR nárok na úhradu Příspěvku ČRDM na Aktivitu, a to nejpozději do 
10.05.2023, nemá Pořadatel nárok na uhrazení zbývající části ceny služby v rámci Aktivity a Příjemce tuto část ceny není povinen hradit; darovací smlouva 
v takovém případě zaniká. 

 
mi 

  Článek VI: Další práva a povinnosti Pořadatele / Dárce / Operátora systému  
   

 Odpovědnost za ověření (validaci) Pořadatele, jeho Aktivit a jeho splnění podmínek pro možnost akceptace Příspěvků v projektu Darujeme kroužky dětem nese 
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM).  Up ČR bezúplatně zajistí vytvoření a správu profilů provozoven/zařízení Pořadatele na internetových stránkách 
www.aktivnimesto.cz nebo jiných obdobných stránkách spravovaných Up ČR s uvedením informací o provozovně/zařízení a Pořadateli, které Pořadatel poskytne. 
 Pořadatel má právo aktualizovat si své základní informace sám a bezplatně prostřednictvím přiděleného přihlašovacího jména a hesla. Za tímto účelem 
poskytne operátor systému Pořadateli zabezpečené on-line rozhraní pro vlastní administraci Aktivit a správu jeho účasti v tomto Projektu a uživatelská práva pro 
přístup k němu a poskytne nezbytnou součinnost pro zaškolení obsluhy IS AM na straně Pořadatele. 

  
 

  Článek VII: Závěrečná ustanovení 
 

  Up ČR je oprávněna tato Pravidla akceptace měnit a doplňovat zejména v návaznosti na změny právních předpisů nebo na změny obchodních podmínek na 
relevantním trhu, jakož i v zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných Up ČR. Veškeré provedené změny Pravidel akceptace budou zveřejněny v Partnerské 
zóně, popřípadě na internetových stránkách Up ČR, a to nejméně 1 (jeden) měsíc před nabytím jejich účinnosti. Pořadatel je oprávněn v této lhůtě Smlouvu 
vypovědět s účinností ode dne doručení výpovědi Up ČR, nesouhlasí-li se změnami Pravidel akceptace. Pokud tak neučiní, má se za to, že se změnami Pravidel 
akceptace souhlasí.  ČRDM, Up ČR a Pořadatel pro právní vztahy vyplývající z těchto Pravidel akceptace vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a 1800 OZ.  Tato 
Pravidla akceptace v rozsahu vztahů, které upravují, ruší a nahrazují veškeré předchozí ujednání Up ČR pro smlouvy se stejným nebo obdobným předmětem 
uzavřené s Pořadatelem, jakož i všechny jejich přílohy a dodatky.  Každá ze Smluvních stran je povinna oznámit písemně druhé Smluvní straně změny všech 
skutečností, zejména identifikačních údajů a další změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění Smlouvy.  Smlouva může být měněna či doplňována pouze 
písemnými dodatky odsouhlasenými oběma Smluvními stranami.  
 
V Praze dne 20.12.2022       V Praze dne 20.12.2022 
Česká rada dětí a mládeže       Up Česká republika s.r.o. 
ČRDM         Up ČR 


