
C/09/13 

                                             Číslo smlouvy: C021945413      

 

1 

 

Ceník individuální 
 
vydaný jako příloha  č.3 Smlouvy o zprostředkování Benefitů („Smlouva“) 
společností Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 2, PSČ 150 00 
IČ: 618 60 476, DIČ: CZ618 60 476 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2947, 
(„Sodexo“) 

a společností   14l15 Baťův institut, příspěvková organizace   , se sídlem:   Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín                                        

IČ:  72563346        , DIČ:    CZ72563346                                           

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Pr 1710 vedená u Krajského soudu v Brně 

(„Klient“) 
 
Pojmy začínající velkými písmenem, které zde nejsou přímo definovány, mají stejný význam jako ve VOP. Klient je zavázán 
k úhradě následujících cen a poplatků (odměn) ve prospěch společnosti Sodexo za následující Produkty a služby poskytnuté 
společností Sodexo na základě uzavřené Smlouvy:  
 
A. Poukázky 
I. Ceník Poukázek:  
  

Typ Poukázky Poplatek 
za zprostředkování 

Poukázky 

(zvýhodněný) 

Gastro Pass 0% 

Benefitové poukázky (Flexi Pass, Fokus Pass, 
Relax Pass, Holiday Pass, Vital Pass, Smart 
Pass) 

0% 

Minimální odměna za vydání Poukázek 
objednaných Klientem v rámci jedné 
objednávky 

0,- 

 
Cena Poukázky je stanovena jako součet její nominální hodnoty a poplatku za vydání Poukázky. Poplatek za vydání Poukázky je 
stanoven jako procento z nominální hodnoty Poukázky a jeho výše je upravena ve výše uvedené tabulce. K ceně Poplatku bude 
připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů.  
 
 
B. Multi Pass CARD (MPC) 

Druh služby Poplatek (zvýhodněný) 

Poplatky za služby Gastro 
Pass CARD a Flexi Pass 
CARD 

Správa uživatelských účtů  
(měsíční poplatek za aktivní účty Gastro a Flexi) 

0,- 

Objednání elektronického Gastro Pass kreditu 
(% z objednávaného kreditu/Stravného) 

0,- 

Dobropisování elektronického Gastro Pass 
kreditu (% z dobropisovaného  
kreditu/Stravného + min. částka) 

0,- 

Objednání elektronického Flexi Pass  kreditu 
(% z objednávaného kreditu) 

0,- 

Dobropisování elektronického Flexi Pass kreditu 
(% z dobropisovaného kreditu + min. částka) 

0,- 

Vydání karty 

Vydání karty (jednorázový poplatek za 1 kartu) 
 

0,- 

Vydání karty v rámci automatické obnovy 0,- 

Karta do šuplíku 0,- 

Individualizace vzhledu 
karty 

Úprava vzhledu karty (jednorázový poplatek za 1 kartu) 

Personalizace karty názvem společnosti  v ceně karty 
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Personalizace karty jménem zaměstnance 0,- 
Logo společnosti na kartě 0,- 
Individuální vzhled karty není 

Uživatelská podpora 

Podpora uživatele (jednorázový poplatek za úkon) 

blokace karty v ceně karty 

odblokování karty v ceně karty 

reset PIN kódu  v ceně karty 

 
 
K veškerým částkám poplatku bude připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů účinných k datu vyúčtování poplatku.  
 
 
 
 
V         dne  26. 11. 2019        V    dne 26. 11. 2019    
 
 
 
 

___________________________ ___________________________ 

xxxx, konzultant pro motivaci 
Sodexo Pass Česká republika a.s. 

 

Ing. Petra Kubíková, ředitelka 
Klient 

 
 

 


