
 

uzavřená mezi smluvními stranami 

1. Český svaz ochránců přírody  
sídlo: Michelská 5, 140 00  Praha 4,  
IČ: 00103764, 
zastoupený předsedou RNDr. Liborem Ambrozkem 
(dále jen „ČSOP“) 
 
a 
 

2.  Název: 
sídlo:  
IČ:  
zastoupený/á  
(dále jen „Partner“) 

 

 

§1 

Tato smlouva se týká spolupráce mezi smluvními stranami při uskutečňování programu ”Zelená karta 

ČSOP”. Tento program podporuje a motivuje aktivní přátele přírody a památek k návštěvě kulturních, 

přírodovědných a historických objektů, případně k využití dalších služeb Partnerů Zelené karty.  

§2 

Partner se podílí na programu Zelená karta ČSOP formou slevy na vstupném nebo jiných službách či 

zboží pro jednotlivé členy ČSOP, popř. může poskytnout další výhody dle vlastního návrhu. Rozsah 

těchto slev a seznam služeb či zboží je uveden v příloze k této smlouvě, která je její nedílnou součástí. 

§3 

Partner se zavazuje:  

 poskytnout slevu na vstupné nebo na služby, uvedenou v příloze této smlouvy, každému 

držiteli platného členského průkazu ČSOP (Zelené karty). 

 označit prodejní místo (např. v případě vstupného pokladnu) logem programu „Zelená karta 

ČSOP“ a informací o slevě pro členy ČSOP, informaci o slevě pro členy ČSOP uvést i na svých 

webových stránkách. Po oboustranném podepsání smlouvy obdrží od ČSOP dva vzory 

průkazů a další potřebné materiály. 

Po oboustranném podepsání smlouvy obdrží od ČSOP dva vzory průkazů (Zelené karty).  
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§4 

ČSOP se zavazuje vůči Partnerovi: 

a) propagovat Partnera na webových stránkách Zelené karty (http://zelenakarta.csop.cz) 

b) propagovat Partnera ve svazovém časopisu Krása našeho domova 1x ročně 

c) poskytnout bezplatné konzultace v oblasti ochrany přírody 

d) poskytovat 2 výtisky časopisu Krása našeho domova ročně 

e) propagovat Partnera v rámci celorepublikových setkání členů Českého svazu ochránců 

přírody 

f) propagovat Partnera na soutěžích Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu 

ochránců přírody 

g) zveřejnit seznam Partnerů a zapojených míst do programu Zelená karta ve Výroční zprávě 

ČSOP 

h) průběžně informovat členy Svazu o Partnerech programu Zelená karta v e-Depeších 

 

§5 

Obě strany se zavazují ke vzájemnému průběžnému a řádnému informování o záležitostech 

spojených s uskutečňováním spolupráce. 

§6 

Veškeré změny této smlouvy je možné učinit jen v písemné formě a musí být podepsány osobami 

oprávněnými jednat jménem smluvních stran ve věcech této spolupráce. 

§7 

Pro věci touto smlouvou neupravené se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

§8 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze kdykoliv zrušit buď dohodou stran či 

jednostrannou písemnou výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního dne 

měsíce následujícího po měsíci doporučeného doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

§9 

Tato smlouva nabývá účinnosti dne ............................... . 

§10 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

 

V Praze dne  .........................    V................................dne...................  

 
...........................................    ........................................................ 
za Český svaz ochránců přírody     za Partnera 


