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Dodatek č, 4 o službě Personalizace Poukázek ke Smlouvě o nákupu a užití 
produktů Sodexo (dále ien ..Dodatek") uzavřené mezi:

Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ ÍS0 00 
IČ: 61860476, DIČ: CZ61860476
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2947 

(dále jen „Sodexo")
a

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
se sídlem : Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3
IČ: :47114304
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : Městským soudem v Praze, sp. zn, odd. A viožka 7216 
zastoupená : MUDr, Davidem Kostkou, MBA - generálním ředitelem
(dále jen „Klienť)

000001-004/2010-00

VZHLEDEM KTOMU, ŽE Sodexo a Klient uzavřeli dne 20. ledna 2010 Smlouvu o nákupu a užití produktů Sodexo ve znění 
Dodatků č. 1 - 3 (dále jen „Smlouva"), jejíž přílohou a nedílnou součástí jsou Obchodní podmínky nákupu a užití Poukázek 
Sodexo, nyní Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o zprostředkování Benefitů (dále jen „OP"), dohodli se nyní na 
následující změně uzavřené Smlouvy a OP:

Předmět s účel smlouvy

1) Smluvní strany prohlašují, že uzavřely Smlouvu ve znění uzavřených dodatků k zajištění předmětu smlouvy uvedeném 
v či. I. Smlouvy a za účelem využití poukázek nabízených a specifikovaných v OP Sodexo pro zaměstnance Klienta.

2) V rámci plnění smlouvy se smluvní strany dohodly na prodeji níže uvedených typů poukázek:

2.1. Gastro Pass

2.2. Flexi Pass

3.3. Dárkový pas.

3) Poukázky jsou objednávány prostřednictvím systému www.moiesodexo.cz osobami Klienta určenými v souladu s čl. V. 
odst. 1 OP.

II.

Personalizace Poukázek
1) Sodexo se zavazuje poskytnout Klientovi službu Personalizace poukázek (rozdělení poukázek do obálek) pro papírové 

poukázky odebírané Klientem typu Gastro Pass a Flexi Pass, případně pro další typ poukázek, u kterých tak bude mezi 
Sodexo a Klientem dohodnuto.. Tato služba bude poskytnuta zdarma. S ohledem na toto ustanovení se ruší čl. II. Dodatku 
č. 3 Smlouvy.

2) Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že se prodlužuje dodací doba Personalizovaných poukázek na jednotlivé doručovací 
adresy Klienta a to na 5 pracovních dní počínaje následujícím pracovním dnem po přijetí objednávky systémem 
www.moiesodexo.cz.

3) Objednávky jednotlivých typů poukázek jsou objednávány Klientem v níže uvedeném časovém období:

3.1. Gastro Pass - lx měsíčně, případně dle potřeby,

3.2. Flexi Pass - 4 x ročně, případně dle potřeby,
3.3. Dárkový pas - dle potřeby.

II. Závěrečná ujednání
1) S ohledem na skutečnost, že ke dni 24. 6. 2018 nabyly účinnosti nové OP, a s ohledem na uzavření tohoto Dodatku č. 4 a 

Smlouvy o zpracování osobních údajů, dohodly se smluvní strany na úpravě následujících ustanovení smlouvy ve znění 
uzavřených dodatků:
1.1. Ustanovení v Dodatku č. 1, které vylučuje aplikaci ustanovení čl. IX. odst. 2, 3 a 4 OP v části týkající se změny Ceníku, 
se mění tak, že se vylučuje aplikace VIII odst. 11 v části týkají se změny Ceníku.
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1.2. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení čl. VIII. odst. 13 - 22, a to s ohledem na uzavření Smlouvy o zpracování 
osobních údajů mezi Sodexo a Klientem,
1.3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení čl. VI. odst. 1 a 4 OP, a o s ohledem na ustanovení odst. 5 a 6 tohoto 
článku, přičemž Klient výslovně prohlašuje, že smlouva ve znění uzavřených dodatků neosahuje žádné skutečnosti a 
informace, které Sodexo považuje za své obchodní tajemství podle čl. VI. odst. 7 OP.
1.4. Ustanovení čl. III. odst. 2 Smlouvy se zrušuje.

2) 

3) S výjimkou ustanovení, která se mění tímto Dodatkem, zůstávají veškerá ostatní ustanovení Smluvní dokumentace plně 
platná a účinná.

4) Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy vznikne rozpor mezi ustanoveními této smlouvy a OP Sodexo, mají ustanovení 
této smlouvy před OP Sodexo přednost

5) Sodexo prohlašuje, že si je vědomo toho, že Klient jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je povinen 
uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tento Dodatek a Smlouvu včetně jejích dodatků a příloh, 
za splnění podmínek k uveřejnění podle zákona o registru smluv a s uveřejněním Dodatku včetně Smlouvy v plném znění 
včetně dodatků /kromě částí výslovně označených, které spadají pod výjimky z uveřejnění podle zákona o registru smluv/, 
souhlasí.

6) Klient se zavazuje Dodatek včetně smlouvy a jejích dodatků a příloh uveřejnit ve IhĎtě do 15 dnů od jeho uzavření v 
Registru smluv. Sodexo je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byl Dodatek uzavřen, v 
Registru smluv ověřit, zda Klient řádně uveřejnil a pokud se tak nestalo, je povinen Dodatek a Smlouvu včetně jejích 
dodatků a příloh uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Klienta.

7) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v Registru smluv
dle odst. 6 tohoto článku.

8) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

9) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je plná moc pro zástupce Sodexo.

Na důkaz svého souhlasu s textem tohoto Dodatku níže připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Praze dne: .2018 V Praze dne: 2018
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