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Číslo Sm]ouW: C401906175

Úřad městské části

Smbum n zproytředkov:ini

Sodexo Pass Česká republika a.s.
se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ ISO 00
IČ: 61860476, DIČ: CZ6!860476

Praha - Újezd

Došlo
dne:
dr
Úl

,

=p$m)ä \' obchodním rcjstŕiku rcdcnčm Městským soudem v Praze, spisová značka B 2947
ms|l}upcná:
(dále jen nSOdeXO'")

Počet

C, ,, 1599 "11- 2019 ""'
,,,

Zp

ZPracovatel:

Pocel
přibh:

a

Městská Část Praha-Újezd
se sídlem l místem podnikáni: 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic, Kateřinské náměstí 465/1
ĹČ: 00241784
.DIČ:
bankovn( spojení: 21295002'Y0300
zapsaný v OR l ŽRl jiné evřdenci:
zastoupený:
Kontaktní Dsoba:
e-mail Kontaktní oseky:
teljfax Konl8kmi osoby:
adresa doničeni: Kacřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
(dále jen .,Klient"')
(spolcčně dále jen ,,Stmny")
uz:tvírajf tuto Smjouvu o zprostředkování Bcneťitů (.,Smlouva"):

I. Předmět Smlouvy
ľ) Sodexo se touto Smlowou zavazuje poskytovat Klientovi sIuZby spočívajkí vc zprostředkováni nepeněžních plnění
zaměsmancům Klienta (,, Benetky").
2) Obě Strany jsou povinny při spolupráci dodržovat veškerou Smluvni dokumcntaci. pojmy, které zde nejsou přímo
definovány, mají stejný význam jako ve všeobecných Qbc])odní¢h p&mínkách, které tvoří přílOhu Č. [ této Smlouvy
(nVOP').
3) Klient má zájem o zprostfedkovánf následujIcich Benetitů:

Ej služby závodnlho stravování zaměstnanců
[J sMZby/zboží hrazené pomoci
DárkDvého Passu, Bonus Passu

® služby v oblasti rekreace
® služby sportovních, kulturních a tělovýchovných zařízeni

® služby vzdělávacfch a předškolních zařízení
[J služby zdravotnických zařízen!

Q jinC/ostatní benefity

4) Klient si tímto objednává následujici produkty společnosti Sodcxo. upravené ve VOP, které slouží k úhradě Benefitů
nebo k ptevodu prosůtdků na nepeněžní plněM (J?rodukty"):
[J Gastro Pass

[J Holiday Pass

[j Dárkový Pass

O Cdeteňa

E Gastro Pass CARD

CI Relax Pass

n Bonus Pass

CI MojcBonusy

Cl Flexi Pass

[J Vitd Pass

[J ActivePass'

[J Mujsw&p

EJ Flexi Pass CARD

® FOkus Pass

" v tčchto pfIpMech se Scxkxo zavazuje, Ze od Pannm odkQUpi Bmcfity a umožni jejich nabyti oprkvnčným osobám K|ienÄ & Klient s:
za to zavm.jc uhradit společnosti Sodexo sjcdnawu c¢ŕň1 ap.
5) U Poukázek Mebraných v papírové podobě bude provedena Pcrsonalizace poukázek EB mo, [Jnc.
6) Služby poskytované prostřednicívfm systému Cafeteria bude SMexo Klicntovi poskytovat. pokud spolu Strany
uzavřou přísIušný dodatek Cafeteria.
7) Sodexo se zavazuje Klicntovi dodávat jim objednané Produkty a zprostředkovat prl[ežitpst čerpal plněni hrazená
pomocí Produktů a poskytovaná Partnery Beneficientům.
8) Kliem je povinen· nakládat s Poukázkmi a ostmími Produkty v souladu s VOP a platnými právními předpisy.
zejména zákonem č. 5&6/1992 Sb., o daních z přijmu, v platném znčni a zákooem e. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění. Pmduký lze použít výlučně k úhmdč či čerpání nepeUžúch plnění poskytnutých
KJicntem ve prospěch Klientových zaměstnanců, popř. dalších oprivněnýclĹ osob dle VOF', za podmínek blíže
stanovených platnými právnľmi přcdpisy. Klient zejména není (jpráynen Poukázky ani jinc Produky
zprostředkovávat nebo jinak poskytovat jiným osobám, než jsou jeho zamčstnanci, popř. jiné oprávněné osoby dle
VOP.
9) Klient sc zavazuje zaplatit za plnění a služby poskytnuté společností Sodexo na základě této Smlouvy, jejích

C/Ol/l6

*

Číslo Smlouvy: C401906175

sodexb

případných změn 3 dodatků. VOP, .jakož i na základě individuálních objednávck Klicnta odměnu podle Ccniku. který
je přilohou č. l VOP a podle Ceníku individuálniho. který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V případč rozporu mczi
Ceníkcm a CeMkcni individuálním má vždy přednost Ceník individUá|ní.

If. Společná a závčrcčnň ujednání
l)

Tato Smlouva může být uzavřena pouze y písemné formě, & Iq teprve v okamZiku, kdy bude dosUeno shody na celém
jejím obsahu odpovídajícím této nabídce. Nabídku na uzavřeni této Smlouvy nelze přijmout s Zádným dodatkcm,
odchylkou nebo odkazem na jakékoli jinc obchodní podmínky než VOR ani kdyby tyto podstatně ncměnily podmínky
teto Smlouvy.

2)

Jakékoliv změny täo Smlouvy mohou být učiněny pq(jzc v písemné fÔrmč sc souhlasem obou Stran. Tim není
dotčcno právo společnosti Sodcxo změnil VOP, Ceník a Reklamační řád způsobem uvcdcným vc VOP.

3)

Klient tímto udílí souhlaS aby Sodcxo využivdo za účelem šířeni obchodních sdClcni elektronické kontakry. které rnu
K)icnt poskytl podle této Smlouvy. Klient má možnost svůj souhlas kdykoli odvo]aL a lo i při zasláni každé jcdnotlivé
zprávy Sodcxo.

4)

Klicnt podpiscm Smlouvy stvrzuje. že obdržel VOP a ostatní pří1ohy Smlouvy, seznámil sc s nimi. rozumí jim,
soUh[asi s nimi a nepovažuje obsah žádného ustanovení VOP za pro sebe zvláště rlevýhQdný. Strany pro právní vztahy
vyplý"ajícl z této Smlouvy vylučují aplikaci ustanoveni § 1799 a 1800 OZ pokud jde o dodatečná práva souvisejicí
s odkatcm na VOP.

5)

Pokud sc jakékoli ustanoveni léto Smlouvy stane neplatným, či nevymahatelným či zdánlivým, nebude to mít vliv na
platnost a vymahatelnost oslatních ustanovcni této Smlouvy.

6)

Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurCitou.

7)

Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stcjnopiscch, z nichž každá ze smluvních ŠImn obdrží po jednom.

8)

Práva a povinnosti Strm vyplývající z této Smlouvy sc řídí právním řádem České republiky.
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Sodexo Pass Česká repub|ik8 ms.
zäsloupeno: jana Šafářová

0

KlicnÍ
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Příloha č. l - VŠeobecné obchodní podmínky kc smlouvě o zprostředkováni Benefitů
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ČÍslo smlouvy: C401906175

Ceník individuální
vydaný jako pň?oha Č.3 Smlouvy o zprWředkoQní Benefitô (.,Smlouva")
.
:Elečnosti Sodexo Pass Čéská republika as., se sÍdlem Praha 5, Rad|ická 2, PŠC 150 00
618 60 476, DIČ: CZ618 60 476
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddá B: vložka 2947,
1,Sodexo")
,
a společnostÍ Městská část Praha-Ujezd
, se sÍdlem: 14900 Praha - Újezd u Průhonic, Kateřinské náměstí 465/1
IČ: 00241784
,DIČ:
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
C.KJient")
pojmy začínající velkými pÍsmenem, Herě zde nejsou přímo definovány, mají stejný význam jako ve VOP. Hient je zavázán
k úhradě následujicieh cen a poplatků (odměn) ve prospěch společno%" Sodexo za následujid Produkty a služby poskytnuté
společnosb' Sodexo na zák|adě uzavřené Smlouvy:

Poukázky
I. Ceník Poukázek:
Typ Poukázky

Poplatek
za zprostředkování
Poukázky
(Sleva ze
standardní sazby)

Fokus Pass

50%

Cena Poukázky je stanovena jako souČet její nominální hodnoty a poplatku za vydáni Poukázky. Poplatek za vydáni Poukázký je
stanoven jako procento z nominálni hodnoty PouŔzky a jeho výše je upravena ve výše uvedené tabulce. K ceně Poplatku bude
připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů.

v Praze

dne

N Iq QMY

V

jand Sa řbvá

7we

m

dne

:1mcj /ňc"n!'>é C:mfi
149 00 Praha i Keňťske nám. 405/t
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