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PRAVIDLA ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ PROGRAMU DARUJEME KROUŽKY DĚTEM  
1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23 
 

 

Podáním žádosti o příspěvek v rámci systému Aktivní město žadatel přijímá podmínky systému tak, jak jsou uvedeny dále. 

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 – 1. pololetí školního roku 2022/23“.  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. 

 

   

  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.  
 
 
 

  Článek II: Příjemci a Aktivity 
 

 Částka alokovaná ČRDM bude rozdělena formou jednorázových Příspěvků mezi Příjemce splňující následující podmínky:  
A) Příjemcem Příspěvku může být pouze osoba narozená v rozmezí 25.10.2005 - 31.1.2020 zastoupená v Projektu zákonným zástupcem nebo 

vykonavatelem rodičovské odpovědnosti (zejména poručník nebo opatrovník). 
B) Příjemcem může být státní občan České republiky, nebo cizinec, který pobývá na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě 

dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nebo občan jiných členských států Evropské unie, občan států, které jsou vázány mezinárodní 
smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a občan států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, který pobývá na 
území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce. 

C) Příjemce (resp. zákonný zástupce Žadatele) pobírá v době podání žádosti dávku Přídavek na dítě. Nárok na poskytování státní sociální podpory formou 
dávky „Přídavek na dítě“ prokáže tím, že v on-line žádosti doloží příjem této dávky uložením/nahráním dokumentu (v elektronickém formátu) „OZNÁMENÍ 
O PŘIZNÁNÍ DÁVKY“, nebo „OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝŠE DÁVKY“, případně jiným obdobným dokumentem vydaným Úřadem práce ČR potvrzujícího tuto 
skutečnost. 

D) Žadatel se od 25.10.2022 do 31.12.2022 prostřednictvím zákonného zástupce registruje do Projektu pomocí on-line softwarové aplikace Aktivní město. 
Pokud má rodina 2 a více dětí, vztahují se na každé dítě výše uvedené podmínky pro přiznání nároku na Příspěvek individuálně a je nutné, aby se každé 
dítě zaregistrovalo postupem uvedeným výše samostatně.  

E) Příjemce může Příspěvek čerpat po provedení registrace do informačního systému Aktivní město, odeslání žádosti, validaci žádosti a přidělení Příspěvku 
v on-line profilu/účtu, a to v období od 25.10.2022 do 31.12.2022.  

 Přidělení Příspěvku probíhá na základě podaných žádostí v pořadí, ve kterém byly jednotlivé registrace provedeny, a to až do vyčerpání Alokované částky. Na 
přidělení Příspěvku není právní nárok. ČRDM je oprávněna změnit výši Alokované částky v průběhu trvání Projektu.  Žadatel o Příspěvek, resp. do dosažení 18 
let věku jeho zákonný zástupce, zadáním údajů do registračního formuláře v IS AM, resp. odesláním žádosti o Příspěvek stvrzuje, že jím uvedené údaje jsou 
pravdivé a úplné.  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 obdobnou výchovu a péči o děti a mládež., organizované Poskytovatelem (Členské organizace České rady dětí a mládeže (zejména spolky včetně jejich 
pobočných spolků, kolektivní členové např. pobočky, obecně prospěšné společnosti, ústavy apod.), členské organizace krajských rad mládeže, které jsou členy 
ČRDM, další organizace pracující s dětmi a mládeží, tělovýchovné jednoty Sokol 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 01.09.2022 do 31.01.2023 (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.  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 poskytovatelů. 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 
Pořadatele je určena od 25.10.2022 do 31.12.2022. ČRDM a Up ČR jsou oprávněni změnit trvání jednotlivých lhůt.  
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  Článek III: Příspěvky a jejich čerpání 
   

 Žadatel o Příspěvek na základě registrace obdrží na registrovanou emailovou adresu přístupové údaje pro správu svého on-line profilu/účtu. Vyplněním údajů 
v IS AM, resp. odesláním žádosti s již zpracovanými údaji dává žadatel ČRDM návrh na uzavření darovací smlouvy za dále uvedených podmínek, v níž ČRDM je  
dárcem a Příjemce obdarovaným.  Odesláním žádosti v IS AM žadatel potvrzuje seznámení se s Pravidly čerpání příspěvků programu Aktivní město Darujeme 
kroužky dětem a vyjadřuje s nimi souhlas.  Po validaci údajů žadatele a splnění podmínek pro přidělení Příspěvku ze strany ČRDM uloží Up ČR každému Příjemci 
v on-line profilu/účtu elektronické body (EBAM).  ČRDM přijme nabídku Příjemce a uzavře s ním darovací smlouvu okamžikem, kdy ČRDM dá Up ČR pokyn, aby 
na on-line profil/konto Příjemce připsal Příspěvek ve formě EBAM.  Darovací smlouva uzavřená na základě těchto pravidel ČRDM a Příjemcem se řídí ust. § 
2055 a násl. občanského zákoníku. Povinnost Příjemce použít Příspěvek výhradně nákupem služeb u Pořadatele Aktivit je příkazem ve smyslu ust. § 2064 
občanského zákoníku.  Příjemce se zavazuje, že Příspěvek použije výhradně v souladu s těmito pravidly při nákupu služby v rámci Aktivity účtované jejím 
Pořadatelem. 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. Tuto skutečnost Žadatel o Příspěvek potvrzuje při podání žádosti o Příspěvek formou čestného prohlášení.  Příjemce bere na 
vědomí, že EBAM nelze použít k úhradě tabákových výrobků a alkoholických nápojů a není možné je vyměnit za peníze. EBAM nejsou elektronickými penězi ve 
smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. EBAM nejsou oběživem, a kromě úhrady Aktivit Pořadatelům je nelze nijak 
převádět ani postupovat.  Služby mohou oprávnění Příjemci čerpat prostřednictvím odeslané objednávky (provedením transakce) v rámci uživatelského 
profilu/účtu v IS AM.  Při uplatnění EBAM uhradí Příjemce Pořadateli za poskytnuté služby cenu sníženou o tutéž částku v Kč. Pořadateli uhradí příslušnou 
částku ČRDM prostřednictvím Up ČR. 
 
 
 

  Článek IV: Další práva a povinnosti žadatele/příjemce/dárce/administrátora 
   

 Příjemce a jeho případný zákonný zástupce se zavazují chránit přihlašovací údaje k on-line profilu/účtu před zneužitím.  Žadatel, resp. Příjemce a jeho 
případný zákonný zástupce berou na vědomí, že ČRDM a Up ČR budou zpracovávat jejich osobní údaje, a to v rozsahu a pro účely uvedené v Informacích o 
zpracování poskytnutých při registraci do programu a dostupných v portálu www.aktivnimesto.cz. ČRDM a Up ČR se zavazují při zpracování osobních údajů 
dodržovat pravidla stanovená platnými právními předpisy.  ČRDM ani Up ČR neodpovídají za kvalitu služeb poskytovaných Pořadatelem aktivit Příjemcům, 
případné reklamace uplatňuje Příjemce přímo u Pořadatele.  Příjemce je povinen informovat ČRDM a Up ČR o veškerých změnách, které mohou mít vliv na 
poskytnutí Příspěvku, zejména o změně trvalého bydliště. Veškeré změny je nutno oznámit prostřednictvím on-line aplikace IS AM nebo prostřednictvím emailu: 
info@aktivnimesto.cz.  Na zákonného zástupce žadatele, tj. po splnění podmínek Projektu Příjemce, se povinnosti žadatele a Příjemce uvedené v těchto 
pravidlech a výslovně neadresované zákonnému zástupci uplatní přiměřeně. 
 
 
 

  Článek V: Závěrečná ustanovení 
 

  V případě, že Příjemce neuplatní u Pořadatele Příspěvek nejpozději do 31.12.2022, darovací smlouva zaniká. V případě, že Pořadatel nepotvrdí prostřednictvím 
IS AM Up ČR nárok na úhradu Příspěvku ČRDM na Aktivitu, a to nejpozději do 15.01.2023, 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.  ČRDM je oprávněna odstoupit od darovací smlouvy o 
poskytnutí Příspěvku v případě, že Příjemce nesplnil podmínky pro poskytnutí Příspěvku nebo že Příjemce použil nebo se pokusil použít příspěvek v rozporu 
s těmito pravidly. 
 
 
 
V Praze dne 25.10.2022       V Praze dne 25.10.2022 
Česká rada dětí a mládeže       Up Česká republika s.r.o. 


