
Smlouva L 

uzavřená podle g 269 odst 2 Obchodního zákoníku mezi témito smluv] inu stranami 

Sodexho Pass Česká Republika a.s., se sídlem Na Královce 31/4, 101 
pobočka: Brno, Jánská 1/3, PSČ 602 00 tel: 542215576-8 
vedená u OR Městského soudu v Praze, odd B vl. č. 2947 
IČO: 61860476, D l 

X) Praha 10, 
ix: 542215575 

zastoupena na základe plné moci ředitelkou p< počky Brno 

Společnost/podnikatel: Masarykova univerzita 
sídlo; Žerotinovo nám. 9, 601 77 Brno 
kontaktní adresa: Masarykova univerzita, Fakulta sociálnu 
stravenky doručovat: Joštova 10. 602 00 Bmo 
IČO: 00216224 DIČ. CZ00216224 
bankovní spojeni: KB Bmo-mčsto, č.ú. 85636-621/0] 
telefon: 549 49 1900, fax: 549 491 912 c-mail: 
zastoupená (jméno, funkce) Ing Vojtěchem Mošťkem, tajemni 
kontaktni ronhv/ jméno, funkce): 

, telefon/fax: 549 49 3349/549 491 912, e-mail: 
telefon/fax: 549 49 1900/549 491 912, e-mail:<i 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

SPČR se zavazuje prodávat personalizované stravenky „GASTROP/ 
klientovi a klient se zavazuje tyto stravenky kupovat a zaplatit za ne" dol 
použity zamestnanci klienta na nákup jednoho hlavního jídla ve vybranýc 

dále pouze „SPČR' 

studií, Joštova 10, 602 00 Brno 

Článek II 
Způsob objednávání 

1 Personalizaci se rozumí pro účely této smlouvy rozděleni strave iek do obálek pro jednotlivé 
zaměstnance dle požadavku klienta. 
2 Klient se zavazuje objednávat stravenky tak, že předá SPČR v d >hodnuté podobe" a včas data 
nezbytná pro personalizaci. Současné zašle SPČR faxem písemné pot> rzení objednávky, s uvedením 
celkového počtu kusů stravenek, celkového počtu obálek a celkové non inálni hodnoty objednávaných 
stravenek 
3. Klient předá SPČR data pro personalizaci vždy osmý den v mésíci, ljkerý je dohodnut jako den pro 
předání dat. 
4 SPČR se zavazuje dodat stravenky přesně dle objednávky klienta a to čtvrtý den po terminu 
dohodnutém v předchozím bodě. SPČR neručí za správnost poskytnutých i 
dodávku stravenek, pokud odpovídá objednávce předané SPČR. 
5. Pokud bude klient v prodleni s předáním dat neručí SPČR za dodržen|| i 
termín musí být nové dohodnut. 

Článek l i l . 
Cena 

dále pouze ..klient 

S" (dále pouze „stravenky") 
utou cenu. Stravenky budou 

stravovacích zařízeních. 

I. Cena stravenek je dána nominální hodnotou objednaných stravenek, be; 
2 Klient požaduje tyto doplňkové služby: 

- splatnost na faktuře 7 dnů, dovoz stravenek zdarma 

dat Klient je povinen převzít 

termínu podle bodu 4 a tento 

provozního poplatku. 



Článek IV 
Doba plněni 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od: 1.3.2006 
2. Smlouvu lze oběma smluvními stranami vypovědět pouze písemnou "ormou. Výpovědní lhůta je dva 
měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení vj| povědí druhé straně. 

Článek V. 
Povinnosti SPČR 

1. Prodávat stravenky v požadované hodnotě a množství, kterou si sám 1 lient z nabídky SPČR zvolí, na 
základě řádně vyplněné objednávky. 
2 Uzavírat smlouvy s provozovateli příslušných stravovacích zařízení, ke kterých mohou zaměstnanci 
klienta stravenky uplatnit. Stravovací zařízení přijímající stravenky jsou o načeny samolepicími etiketami 
s logem SPČR. 

Článek VI. 
Povinnosti klienta 

1. Uhradit SPČR dohodnutou cenu uvedenou v článku DL 
2. Zajistit používání stravenek v souladu s právními předpisy. 
3. Pověřit pro styk se SPČR nejméně jednu kontaktní osobu, která bude 
Změnu kontaktní osoby jc klient povinen SPČR oznámit bez zbytečného 

Článek VII. 
Platnost stravenek 

oprávněna odebírat stravenky 
obkladu. 

Rok I I * tnosti je vždy uvedený na 1. Stravenky jsou platné vždy pro příslušný kalendářní rok. 
stravence. 
2. Vráceni nespotřebovaných stravenek jc možné kdykoliv, nejpozději však do 10. 1. následujícího 
kalendářního roku. Po tomto terminu již nemohou být nespotřebované stra rcnky SPČR akceptovány. Při 
vráceni nespotřebovaných stravenek bude klientovi vrácena pouze hodnot i nespotřebovaných stravenek 
tj. bez sjednaného poplatku a DPH. 

Článek VTII. 
Ostatní ustanovení 

1. Klient tímto bere na vědomí, že SPČR neručí za kvalitu služeb 
zařízením Za kvalitu služeb poskytovaných stravovacím zařízením ručí 
2. Klient souhlasí s tím, aby jej SPČR oslovovalo s nabídkou 
s průzkumem poskytovaných služeb podle této smlouvy. 

pou 'e 

novyci 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanoveni jednotlivých článků smlouvy mohou být měněna a doplůo^ 
souhlasem obou smluvních stran. 
2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá z< smluvních stran obdrží po 
jednom stejnopise. 
3. Tato smlouva nahrazuje smlouvu č. C01O400247 ze dne 5 8.2005 

poskytovaných stravovacím 
jeho provozovatel, 
služeb nebo v souvislosti 

ina jen písemnou formou se 

dne. ^ t Umo 
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