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Smlouva O zprostředkování;-Benefitů

Sgdexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00
IC: 61860476, DIC: CZ61860476
zapsaná v obchodním rejstřík

zastoupená (jméno, funkce):

(dále jen ,,Sođexo“)

a

Název subjektu/ jménoa příjmení podnikatele: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

se sídlem I místem podnikání: 60300 Brno - Pisárky, Květná 504/15
Iczv 75014149
DIC; CZ75014149
bankovní spojení: 26927621/0710
zapsaný v OR/ ZR/ jiné evidenci: 325 - Organizační složka státu

zastoupený (jméno, funkce): RNDr. Jindřichem Smičkou, ředitelem inspektorátu SZPI v Olomouci, Paveikova 13
779 00 Olomouc
Kontaktní osoba (jméno,
e-mail Kontaktní osoby:

tel./fax Kontaktní osoby:

(,,Klient“)

uzavírají tuto smlouvu o zprostředkování benefitů („Smlouva“):

I. Předmět Smlouvy

1) Sodexo se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Klientovi služby spočívající ve Zprostředkování nepeněžních
plnění zaměstnancům Klienta („Benefíty“). Sodexo se dále zavazuje Klientovì poskytovat poradenské a

konzultační Služby, a to na základě příslušného dodatku k této Smlouvě.

V
2) Obě Strany jsou povinny při spolupráci dodržovat veškerou Smluvní dokumentaci. Pojmy zacínající velkými

písmenem, které zde nejsou přímo definovány, mají stejný význam jako ve všeobecných obchodních
podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (,,VOP“).

3) Klient má zájem o zprostředkovánínásledujících Benefltů:

X služby závodního stravování zaměstnanců El služby v oblasti rekreace

l:l služby sportovních, kulturních a tělovýchovných zařízení

l:l služby/zboží hrazené pomocí Dárkového Passu |:| služby vzdělávacích a předškolních zařízení

l:l jiné/Ostatní benefity l:l služby zdravotnických zařízení

4) Klient si tímto objednává následující produkty společnosti Sodexo, upravené ve VOP, které slouží k úhradě
Benefitů („Produkty“):

X Gastro Pass EI Holiday Pass EI Dárkový Pass |:| Cafeteria

III Relax Pass Él Gurman Pass

El Flexi Pass EI Smart Pass III Wellness Pass |:| Asistence'-Pass

El Fokus Pass l:l Vital Pass |:| Zážitkový Pass

5) Klient bude odebírat Poukázky v [É papírové podobě (klasické tištěné poukázky) nebo É! elektronicke
podobě.

U Poukázek odebraných v papírové podobě bude provedena Personalizace poukázek l:l ano ne.

U Poukázek odehraných V papírové službě bude tisteno logo Klienta l:l ano E ne.

6) Služby poskytované prostřednictvím systému Cafeteria* bude Sodexo Klientovi poskytovat, pokud spolu
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Strany uzavřou Dodatek Cafeteria.

V!

7) Sodexo se zavazuje Klientovi dodávat jím objednané Produkty a zprostředkovat prıležitost čerpat plnění

hrazená pomocí Produktů a poskytovaná Partnery Beneficientům.

8) Klient je povinen nakiádat s Poukázkami a ostatními Produkty v souladu S VOP a platnými právními předpisy,

zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních Z příjmu, v platném Znění a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, vplatném znění. Produkty lze použít výlučně kúhradě či čerpání nepeněžních plnění

poskytnutých Klientem ve prospěch Klientových zaměstnanců, popř. rodinných příslušníků, za podmínek blíže

stanovených platnými právními předpisy. Klient zejména není oprávněn Poukázky ani jiné Produkty

zprostředkovávat nebo jinak poskytovat jiným osobám, než jsou jeho zaměstnanci, popř. jejich rodinní

příslušníci.

9) Kiient se zavazuje zaplatit za plnění a služby poskytnuté společností Sodexo na základě této Smlouvy, jejich

případných změn a dodatků, VOP, jakož i na základě individuálních objednávek Klienta odměnu podle Ceníku.

10)Strany se dále dohodly, že Sodexo dodá Klientovi objednané Poukázky ve lhůtě 5 pracovních dní od učinění

objednávky Klientem vsouiadu SVOP stím, že pokud bude objednávka doručena společnosti Sodexo po

15.00 hod., prodlouží se tato lhůta O jeden pracovní den. Klient je povinen uhradit cenu objednaných

Poukázek bud' bankovním převodem na základě faktury, nebo hotově v Zákaznìckém centru, a to nejpozději

do 10 dní od doručení Poukázek. Odchylná ustanovení VOP se v tomto případě nepoužijí.

II. Společná a závěrečná ujednání

1) Tato Smlouva může být uzavřena pouze v písemné formě, a to teprve v okamžiku, kdy bude dosaženo shody

na celém jejím obsahu odpovídajícím této nabídce. Nabídku na uzavření této Smlouvy neize přijmout s

žádným dodatkem, odchylkou nebo odkazem na jakékoli jiné obchodní podmínky než VOP, ani kdyby tyto

podstatně neměnily podmínky této Smlouvy.

2) Jakékoliv změny této Smlouvy mohou být učiněny pouze v písemné formě a se souhlasem obou Stran, tím

není dotčeno právo společnosti Sodexo změnit VOP, Ceník a Reklamační řád způsobem uvedeným v VOP.

3) Klient tímto udílí souhlas, aby Sodexo využívalo za účelem šíření obchodních sdělení elektronické kontakty,

které mu Klient poskytl podle této Smlouvy. Klient má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat, a to i při zaslání

každé jednotlivé zprávy Sodexo.

4) Klient podpisem Smlouvy stvrzuje, že obdržel VOP a Ostatní přílohy Smlouvy, seznámil se S nimi, rozumí jim,

souhlasí s nimi a nepovažuje obsah žádného ustanovení VOP za pro sebe Zvláště nevýhodný. Strany pro

právní vztahy vyplývající ztéto Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a 1800 OZ, pokud jde o

dodatečná práva související s odkazem na VOP.

5) Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným, či nevymahatelným či zdánlivým, nebude to mít

vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.

6) Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí smìuvní ujednání uzavřená mezi Stranamí.

7) Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopìsech, Z nichž každá ze smluvních Stran obdrží po jednom.

8) Práva a povinností Stran vyplývající Z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

V Olomouci dne 14.5.2014

Ý ,Ž

RNDr. Jindřich Smička, ředitel iíıspektorátu

Kırenı; /
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Příloha č

Příloha č

Příloha Č.
'3 - Objednávkovýěormuiář

[Příioha Č. 4 - Individuální Ceník]
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Císlo smlouvy: C070804275

Indívìduálgfıí ceník

vydaný jako příloha č. 4 ąmlouvy o zprostředkování Benefštů
ˇ

společností SodexovPass Ceská republika a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 2, PSC 150 00

IC: 618 60 476, DIC: C2618 60 476
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2947,

(,,SoI:lexo“)

a společností Státní Zemědělská a potravinářská inspekce ,
se sídiem60300 Brno - Pisárky, Květná 504/ 1 5

IČ: 75014149

DIČ: CZ75014149 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném: 325 - Organizační Složka Státu .

(,,I(lienl:“)

Pojmy začínající velkým písmenem, které zde nejsou přímo definovány, mají stejný význam jako ve VOP. Klient je zavázán k úhradě

následujících cen a poplatků (odměn) ve prospěch společností Sodexo za následující Produkty a služby poskytnuté společností

Sodexo na základě uzavřené Smlouvy:

A. Poukázky

I. Ceník Poukázek:

Typ Poukázky Poplatek za vydání
Poukázky

(zvýhodněný)

[5]
Benelitové poukázky (Flexi Pass, Fokus Pass,

Relax Pass, Holiday Pass, Vital Pass, Smart

Pass)

Dárkové poukázky (Dárkový Pass, Wellness
[']

Pass*, Gurman Pass*, Zážitkový Pass**)

Asistence Pass
[']

Minimální odměna za vydání Poukázek

objednaných Klientem v rámci jedné

objednávky

* dárkové balení obsahuje Poukázku(y) příslušné hodnoty, barevnou brožuru, dárkovou krabičku, kompllmentku, pro které se

uplatní poplatky uvedené v části III. níže
** dárkové balení obsahuje Poukázku(y) příslušné hodnoty a leták s informacemi o uplatnění Poukázky

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 Poukázky bude
připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů.

II. Ceník přepravného pro doručování Poukázek:

Druh přepravy Poplatek

(zvýhodněný)

Česká pošta 80,-Kč

Kuıýrníslužba 80,-Kč

Bezpečnostníagentura [0]

Poplatek za pobočková operace [°]

1

Doběrečné [0]
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K veškerým částkám Poplatku bude připočtena Zákonná Sazba DPH dle právních předpisů účinných k datu vyúčtování Poplatku.

III. Ceník doplňkových Služeb k Poukázkámı

"

Druh Služby
L

Poplatek

(zvýhodněný)

Obálka - mimo službu personalizace [°]

Krabička ["]

Přáníčko bez potisku

Ý
[5]ý

Ý

vklad - komplimentka [']

Personalizace poukázek [°]

VI IV
K veškerým castkám Poplatku bude přípočtena zákonná Sazba DPH dle právních předpisů účinných k datu vyuctování Poplatku.

B. Cafeteria

Poplatek

(zvýhodněný)
Druh služby

Implementace systému Cafeteria - jednorázový

poplatek splatný vždy kprvnímu spuštění systému [O]

Cafetería

Úprava systému Cafetería Zohledňující individuální ,H
Jıotřeby Klienta nad rámec Základní implementace

[O] za každého aktivního

Beneflcienta k poslednímu

pracovnímu dní

„_ příslušného měsíce

Podpora Klienta po dobu spolupráce (hodinová
g

Sazba
as

* tato sluzba spocıva v mesıcnı údrzbě a průbezných updatech systemu Cafeterìa.
** odvíjí se od typu požadavku a jeho náročností

Průběžná údržba a správa Systému Cafeteria* -

pravidelný, měsíční poplatek splatný vždy poslední

pracovní den v měsíci

K veškerým částkám Poplatku bude připočtena Zákonná Sazba DPH dle právních předpis

C. Poradenská a konzultační činnost

Druh služby Poplatek

(zvýhodněný)

Poradenské Služby

Ý

I hod

W

K veškerým částkám Poplatku bude připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpis

na

vüoüm/K anø /lt. voıøxnønøi dne 14.5.2014
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7) RND Jindřich
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Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o zprostředkování Benefitů 
ı v A.sPoLEčNA CÁST 

1. úvoDNí USTANOVENÍ 
1. Tyto VOP podrobně upravují vztahy a 

vzájemná práva a povinnosti společnosti 
Sodexo a klienta při spolupráci na základě 
Smlouvy. 

2. Pojmy S velkým počátečním písmenem, 
které nejsou definovány přímo ve Smlouvě, 
mají ve Smlouvě a VOP a jejich přílohách 
význam uvedený v článku il. VOP. 

3. Na právní vztah mezi Sodexo a klientem se 
uplatní společná část A těchto VOP a dále 
ty zvláštní části VOP (označené B a C), 
které upravují Produkt, který byl klientem 
ve Smlouvě objednán. 

4. VOP vydalo Sodexo v souladu s § 1751 O2. 
5. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 

1.3.2014. 
6. Odkaz na ustanovení obecně závazného 

právního předpisu (zejména ZDP či OZ) 
zahrnuje rovněž odkaz na ustanovení, 
které původní ustanovení nahradí, pokud Z 
obsahového hlediska zachovává význam 
původního ustanovení. 

II. VYMEZENÍ Poırvıu 
Není-ii ve Smlouvě či VOP stanoveno jinak, maji 
níže uvedené pojmy následujícívýznam: 

Beneficíent znamená člověka, který je na 
základě pracovního poměru S klientem 
oprávněn k čerpání Benefitu, jehož cena bude 
hrazena některým ze způsobů podle VOP, tj. 

podle okolností Poukázkou nebo v rámci 
systému Cafeterìa. V rámci systému Cafeteria 
se jedná O člověka podle předchozí věty, který 
bude jako příjemce B-enefitu specifikován v 
objednávce učiněné klientem prostřednictvím 
Systému Cafeteda; Beneficlent má své osobní 
konto v systému Caíeterla. 
Benefit znamená zaměstnaneckou výhodu 
poskytovanou klientem ve prospěch jeho 
zaměstnanců - Beneílclentů, příp. jejich 
rodinných příslušníků. 
Benefitový program znamená nabídku 
Benefitů pro Beneiicienty a způsobu získávání 
Bodů vrámci Cafeteria nastavenou klientem. 
Specifikace jsou popsány vlrnpiementační 
Studli. 
Bod a Extra bod představují jednotky 
oprávnění Beneficienta čerpat Beneflty vrámcí 
systému Cafeterla, které jsou v rámci Cafetería 
přiděiovány Beneficientům klientem dle 
Benefitového programu. Body i Extra body 
budou vždy platné po dobu individuálně 
dohodnutou s klientem dle Dodatku Cafeteria; 
Bod I Extra bod mají Zpohledu těchto VOP 
stejné postavení, pokud tyto VOP nestanoví 
jinak, rozumí se pojmem Bod i Extra bod. 
Cafeteria znamená elektronický 9/stém 
umožňující zprostředkování zaměstnaneckých 
Benefitů, který je dostupný na 
www.mojebenefity.cz. 
Ceník znamená příslušný cenfl-t (nebo ceníky) 
společnosti Sodexo, který upravuje výši 
odměny společnosti Sodexo za plnění 
poskytnuté klientovi na základě Smluvní 
dokumentace. Aktuální znění Ceníku ke dni 
uzavření Smlouvy tvoří phlohu č. 1 VOP. 
Dodatek Cafeteria znamená dodatek 
Smlouvy upravující poskytování služeb 
prostřednictvím systému Cafeteria uzavřený 
mezi Sodexo a klientem, který upravuje 

spolupráci stran při poskytování služeb systému 
Cafeteria. 
Dodatek O poradenství znamená dodatek 
Smlouvy, uzavřený mezi Sodexo a klientem, 
který upravuje poskytování poradenských a 
konzultačních služeb Sodexo klientovi. 
ePASS znamená poukázku, kterou generuje 
elektronický systém provozovaný Sodexo a 
která umožňuje Beneflcientovl čerpání 
konkrétního Benefltu u konkrétního Partnera. 
ePASS má podobu (i) Si-iS zprávy, nebo (il) 
souboru PDF, které obsahují unikátní kód, který 
slouží jako nezaměnitelný identíflkační a 
ochranný znak, a případně další informace. 
Faktura 1 znamená vyúčtování služeb 
společnosti Sodexo za poskytnutí systému 
Cafeteria klientovi. 
Faktura 2 znamená vyúčtování objednaných 
Benefitů klientem a/ nebo Beneflclenty podle 
aktuálních cen uvedených v Systému Cafeteria; 
Finanční služby znamenají finanční služby 
poskytované na základě smlouvy uzavřené mezi 
dodavatelem příslušné finanční služby (např. 
služby finančního poradenství, zprostředkování 
pojištění nebo penzijního připojištění apod.) a 
klientem prostřednictvím systému Cafetería. 
Garance dostupností Systému Cafeteria 
znamená Zvláštní ujednání (SLA neboli Service 
Level Agreement) mezi společností Sodexo a 
klientem vbodatku Cafeteria, jehož obsahem 
je určení garantované minimální dostupností 
serveru Cafeteda (% času Zúčtovacího období) 
pro potřeby klienta a související podmínky 
(včetně garanční reakční doby). 
Internetový objednávkový systém nebo 
5odexoPassOnižne znamená internetovou 
aplikaci (internetový obchod, tzv. e-Shop), 
nacházející se na internetové adrese 
wvnv.mojesodexo.cz, jejímž prostřednictvím lze 
elektronicky objednat Poukázky, popř. další 
produkty. 
Implementační studie Znamená přílohu č. 2 
k Dodatku Caíeterla. 
Klient znamená klienta S písemnou Smlouvou I 

klienta bez písemné Smlouvy. 
Klient bez písemné Smlouvy Osoba 
nakupující Poukázky bez uzavřené písemné 
Smlouvy. 
Klient s písemnou Smlouvou osobu 
deíinovanou v záhlavı' Smlouvy jako ,,kiient“. 
Klientský účet znamená elektronický 
uživatelský účet klienta zřízený v souladu s či. 
XIV odst. 1 VOP pro účely registrovaného 
přístupu klienta na Sode×oPassOnllne. 
Kontaktní osoba znamená kontaktní osobu 
klienta určenou ve Smlouvě nebo způsobem 
podle či. V odst. 1 VOP, která je oprávrıěna 
zastupovat klienta ve všech věcech týkajících 
se Smlouvy svýjimkou přebírání zásilek 
Odeslaných společností Sodexo a zadávání 
objednávek. Pokud Klient neurčí jinou (I) 
kontaktní osobu pro doručení nebo (ii) 
kontaktní osobu pro objednávky, je kontaktní 
osoba rovněž oprávněna zastupovat klienta ve 
všech věcech týkajících se (i) přebírání zásilek 
odeslaných společností Sodexo vsouvlsiosti se 
Smlouvou, resp. (ii) objednávek adresovaných 
společnosti Sodexo v souvislosti se Smlouvou. 
Kontaktní osoba pro doručení znamená 
kontaktní osobu klienta určenou ve Smlouvě 
nebo způsobem podle či. V odst. 1 VOP, která 
je oprávněna zastupovat klienta ve všech 
věcech týkajících se přebírání zásilek 
Odeslaných společností Sodexo v souvislosti se 
Smlouvou. 
Kontaktní osoba pro objednávky znamená 
kontaktní osobu klienta určenou ve Smlouvě 
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nebo způsobem podle či. V odst. 1 VOP, která 
je oprávněna zastupovat klienta ve všech 
věcech týkajících se objednávek adresovaných 
společnosti Sodexo vsouvlslostl se Smlouvou. 
Objednávkový formulář znamená typlzovaný 
formulář vydávaný Sodexo a určený k učínění 
objednávky v souladu S či. X VOP. Jeho platné 
znění je vytištěné v jednotlivých Zákaznických 
centrech. 
VOP znamená tyto všeobecně obchodní 
podmínky ke Smlouvě. 
OZ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 
Podmínky Reklamace znamená termín 
deflnovaný v Reklamačním řádu. 
Poukázka znamená poukázku vydávanou 
společností Sodexo. Její jednotlivé druhy jsou 
specífikovány v či. IX. VOP, který současně 
stanoví přípustné účely, k jejichž použítí' jsou 
jednotlivé druhy Poukázek určeny. 
Partner znamená srnluvního partnera 
společnosti Sodexo, který bude přímým 
dodavatelem nebo ve vybraných případech 
(např. provozovatelů slevových portálů) 
zprostředkovatelem zboží al nebo Služeb 
Beneílcientům. 
Reklamace znamená uplatnění práva klienta 
vůči společností Sodexo postupem podle 
Reklamačního řádu. 
Reklamační řád znamená Reklamační řád 
Sodexo. Jeho aktuální znění ke dni uzavření 
Smlouvy tvoří phlohu č. 2 Smlouvy. 
SCO znamená společnost Service Cards Online 
s.r.o., dceřinou společnost společnosti Sodexo. 
Seznam objednaných benefitů znamená 
Seznam všech individuálních objednávek 
Benefitů učlněných Beneflcienty prostřednictvím 
systému Caíeteria za uplynulé Zúčtovací 
období, který je uložen v systému Cafeterla. 
Smlouva znamená smlouvu o zprostředkování 
Benefltů písemně uzavřenou mezi Sodexo a 
klientem ve znění případných doclatků a změn 
(zejména Dodatku Cafeteria a Oodatku o 
poradenství, pokud byly klientem uzavřeny). V 
případě klienta bez uzavřené písemné Smlouvy 
se tímto pojmem rozumí vzorový formulář 
Smlouvy ve svém aktuálním znění publikovaný 
Sodexo na adrese i.~rvnv.soclexo.cz 
Smluvní dokumentace znamená obecné 
označení pro jakýkoliv z následujících 
dokumentů nebo jejich celek - Smlouva, VOP, 
Reklamační řád, Ceník, Objednávkový formulář, 
včetně jejich dodatků a příloh. Pokud klient 
uzavřel se Sodexo Dodatek Cafeteria nebo 
Dodatek o poradenství, jsou i tyto dodatky 
součástí Smluvní dokumentace. 
Spotřebitel znamená klienta, který je 
spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ. 
Spotřebitelská smlouva znamená obecné 
označení pro jalšýkolív z následujících 
dokumentů nebo jejich celek za předpokladu, 
že jsou uzavřeny mezi Sodexo jako 
podnlkatelem a Spotřebitelem - Smlouva, VOP, 
akceptovaná objednávka Poukázek die či. X 
VOP. 
Vacly znamená termín definovaný v 
Reklamačním řádu. 
Strany znamená Sodexo aj nebo klient. 
Zákaznické centrum znamená provozovnu 
Sodexo, která je uvedena na webových 
stránkách vr~.vw.sodexo.cz. 
ZDP znamená zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
Z příjmu, v platném znění. 
Zúčtovací období znamená období určené v 
Dodatku Cafeteria pro účely využívání systému 
Cafeterle, ve kterém budou klientem a



Beneficienty objednané Benefity fakturovány

(Faktura 2) společností Sodexo, popř. SCO.

III. PRÁVA A POVINNOSTI SODEXO

1. Sodexo se zavazuje, že bude vyvíjet

činnost popsanou vtěchto VOP směřující

ktomu, aby měl Klient příležitost

poskytnout Beneficientům Benefity v rámci

Benelìtového programu.

2. Sodexo se zavazuje činnost dle Smlouvy

provádět s vynaložením veškeré odborně

péče, při respektování a ochraně

obchodních zájmů a obchodního tajemství

Klienta.

3. Sodexo není na základě Smlouvy pro

Kllenta povlnno provádět jakékoli jiné

služby než ty, které jsou vtěchto VOP
výslovně popsány a jejichž aplikace je ve

Smlouvě konkrétně určena.

4. Sohledem na povahu programu

umožňujícího úhradu ceny Benefitů

způsoby dle VOP je dohodnuto, že

odchylně od ustanovení § 2450 OZ má
Sodexo právo na provizi i vpřípadě, že

bude činný jako zprostředkovatel pro

Partnera, se kterým Klient či Beneficient

uzavře smlouvu o prodeji nebo poskytnutí

Benefitu.

5. Za služby poskytované společností Sodexo

podle Smlouvy a VOP náleží Sodexo

dohodnutá odměna ve výši dle Ceníku.

6. Sohledem na povahu programu

umožñujícího úhradu ceny Benefrtů

způsoby die VOP je dohodnuto, že

ustanovení § 2446, § 2451 a § 2452 OZ se

nepoužijí.

7. Sodexo je oprávněno přerušit plnění

povinností mu vyplývajících ze Smlouvy či

takovéto plnění odložit, je-li Klient

v prodlení 5 plněním jakýchkoliv povinností

vyplývajících ze Smlouvy.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

1. Klient se zavazuje zaplatit Společnosti

Sodexo za činnosti podle této Smlouvy

sjednanou odměnu ve výši dle Ceníku.

2. Klient se zavazuje použwat Produkty

výlučně způsobem, který je vsouladu se

Smluvní dokumentaci a jehož účelem je

poskytnutí Benefitů Beneficientůrn, popř.

jejich rodinným příslušníkům; Klient se

zejména zavazuje, že se zdrži veškerého

jednání, kterým by Produkty (např.

Poukázky) dále zpřístupnil nebo umožnil

použhat Űelím osobám, kteří nejsou

Beneflcienty, popř. jejich rodinnými

příslušnflty. Poruší-li Klient některou

zpovlnností podle předchozí věty, je

Sodexo oprávněno odstoupit od Smlouvy.

3. Klient, který není Spotřebitelem, potvrzuje,

že Smlouvu uzavírá jako podnikatel při

svém podnikání, je seznámen se zněním

Smluvní dokumentace a souhlasí S ním.

4. Klient se zavazuje informovat Sodexo o

jakékoliv změně svých identifikačních

údajů, které je podle Smluvní

dokumentace povinen poskytnout Sodexo.

5. V případě prodlení s některou Z plateb dle

Smlouvy je Klient povinen platit ztéto

částky úroky Z prodlení ve výši stanovené

obecně závaznými předpisy. Sodexo má
vůči Kiientovl právo na náhradu škody

vzniklé nespiněním peněžitého dluhu l

vpřípadě, že je škoda kryta úroky

zprodlení. Ustanovení §1971 OZ se

v tomto případě nepoužije.

v. KONTAKTNÍ ÚDAJE STRAN

1. Klient s písemnou Smlouvou je povinen

určit Kontaktní osobu, Kontaktní osobu pro

doručení a Kontaktní osobu pro

objednávky. Tyto osoby a jejich

identiflkační údaje je Klient povinen

specifikovat v záhlaví Smlouvy, případně

tuto informaci předat společnosti Sodexo

písemně v průběhu smluvního vztahu.

Klient odpovídá za to, že objednávky

budou činěny pouze Kontaktní osobou pro

objednávky, nebudou-il učiněny přímo

osobou oprávněnou zastupovat Kllenta,

jejíž oprávnění je zjistitelné zveřejněno

rejstříku. Klient je oprávněn měnit výše

uvedené kontaktní osoby či její

identifikační údaje bez souhlasu

společnosti Sodexo. O každé takové změně

je Klient povinen Sodexo bez zbytečného

odkladu písemně informovat.

Prostřednictvím SodexoPassOnline a

prostřednictvím Systému Cafeteria (karta

,,Zprávy“) je Klient oprávněn provést

takovou změnu bez dalšího informování

společnosti Sodexo. Prostřednictvím

systému Cafeterla lze rovněž měnit

kontaktní osobu ve věcech souvisejících

sprovozem systému Cafeteria Kiientern

stanovenou v Příioze 1 Dodatku Cafeteria.

Klient je povinen aktualizovat Kontaktní

osobu, kontaktní osobu pro doručení a

Kontaktní osobu pro objednávky, jakož i

související údaje tak, aby űdy odpovídaly

skutečnému stavu. Sodexo neodpovídá za

případnou újmu způsobenou nesprávnými

nebo neaktuálníml údaji týkající se

uvedených kontaktních osob. Sodexo má
rovněž právo odmítnout předat Poukázky

osobě, o jejímž ustanovení jako Kontaktní

osoby pro doručení Klient Sodexo řádně

neinformoval, ačkoli tak měl učinit.
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VII. uKoNčENÍ sMı.ouvY

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouva může být ukončena písemnou

dohodou Stran nebo písemnou výpovědí

bez udání důvodu kterékoliv ze Stran.

Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a začne

běžet od prvníhodne měsíce následujícího

po měsíci, ve kterém byla výpověď

osobně, doporučenou poštou nebo faxem

doručena druhé Straně. V důsledku

výpovědi zanlkají právní vztahy založené

Smlouvou a to ode dne účinnosti výpovědi.

Výpověď Smlouvy se ovšem netýká práv

vzniklých po dobu trvání Smlouvy, zejména

práva Sodexo na úhradu veškerých

pohledávek vzniklých za období trvání

Smlouvy.

Sodexo je oprávněno odstoupit od

Smlouvy súčinky kdoručení odstoupení

Kiientovl v případech (i) stanovených

zákonem, (li) těmito VOP a dále kdy Klient

(lil) poruší Smlouvu nebo tyto VOP, (lv)

neoprávněné ohrožuje název či pověst

Sodexo nebo osob sním propojených,

nebo (v) zasahuje do duševního vlastnictví

Sodexo nebo osob s ním propojených (vi)

Klient neposkytne společnosti Sodexo

potřebnou součinnost, a to ani po

předchozím písemném upozornění (vii)

Klient po dobu min. 14 po sobě jdoucích

měsíců neučiní objednávky Poukázek, ke

kterým se Smlouvou zavázal, nebo (viii)

důvěra mezi Klientem a Sodexo byla

prokazatelně narušena. Odstoupení se

nedotýká práv vzniklých za období trvání

Smlouvy.

Při jakémkoliv ukončení této Smlouvy jsou

Strany povinny vypořádat vzájemná práva

a povinnosti. Do doby ukončení Smlouvy

jsou Strany povinny podle ní postupovat,

tj. zejména Klient je oprávněn činit

objednávky Poukázek, resp. objednávky

v rámci systému Cafeteria a povinen hradit

společnosti Sodexo příslušné Poplatky

(provize). Vyúčtování objednávek vrámci

systému Cafeteria proběhne po skončení

posledního Zúčtovacího období vsouladu

sDodatkem Cafeterla. Právo Kllenta na

vrácení Poukázek podle čl. XIII odst. 2 se

v případě ukončení Smlouvy omezuje tak,

že Klient je povinen Poukázky předat

Sodexo k proplacení nejpozději do (i) 14

dnů od data ukončení Smlouvy, pokud

došlo k odstoupení podle či. VII odst. 2

těchto VOP, nebo (ii) 1 měsíce od data

ukončení Smlouvy v ostatních případech.

Poukázky, které Klient Společnosti Sodexo

předá k proplacení po uplynutí doby

uvedené v předchozí větě, nebude Sodexo

povinno proplaijt a vrátí je Kllentovi.

V případě, že Klient využívá systém

Cafeteria, má Sodexo právo kdykoliv

vypovědět tuto Smlouvu v případě vážného

porušení této Smlouvy Klientem.

Výpovědní doba vtomto přı'padě začne

běžet okamžikem doručení výpovědi

Kiientovl a skončí spolu skoncem
probíhajícího Zúčtovacího období, v němž

byla výpověď doručena. Za vážné porušení

této Smlouvy Kiientem se považuje:

i. prodlení Kllenta S jakoukoliv platbou

die této Smlouvy v délce přesahující

10 (slovy: deset) dnů;






