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Cafeteria moieBenefitv
sodexo Pass Česká repub|ka a.s', se sí.ciemi Praha 5 smíchov, Rad|ická 2, PsČ 15o 00
IČo| 61860476, DIč: cZ61860476

2apsáná V obchodním rejstříku vedeném l4ěstským soudem V PÍaze, oddí| B. V|ožka 2947'
z

(dá]e jen ,,sodexo..)

statutarní město |Ý|ost

se sldiemI Most, Radniční 1/2

IČo: 00266o94

DIČ| CZoo266094

zastoLrpené (jméno, funkce): l4gr. Janem Paparegou, primátorem města

adresa dor!čení| Magisirát města l4ostu, Radniční %, 434 69 l"]ost

(dá e jen,,K|ienť)

(sodexo a K|ient dá|e také jako,,střanť)

I. Předmět Dodatku
1) sodexo a K|]ent uzavřerl an" ''''{ 0.'11'''?'ilt s.|ouvu o zprostředkování Beneítů (,,sm|ouva'), Ve lderé se

sodexo zaváŽa|o/ mimo jiné, zprostředkovávat nepeněžtá p nění Belreficientům, a toi p|ostředniáVím 
'ystémucafeter a, a K|ent se zaváza|zaplatit sodexo sjednanou odměnu' Předmětem tohoto dodatku ke sm|o!Vé c'Do-datek.) le úprava né|terych,aspektů systénrU cafeteria' Pojmy začínající Velkýmj písmenem, které zde nésou

!i!o .9Í'lno:a}: lo ste]ny.vyzněm ja|o Ve sm|o!Vě, případně Všeobecných obchodních podmínkách, které
won pn ohu c. I smtouvy (,,voP,.).

2) (|étseláVd7J]ezao|atfsooe'ozapou7Van s}íénJcalelen. a la BFne.'rv d 'u7oy obj.dt1é prosreo
r c!v|m syŠer U ca.e|Fna odrěay za podÍrlŤk sŤ|oJW a VoP' odména ná|eze.i'rí Sode,o za J,,'ván' s|LŽeb
Ldrererav Žav|sost na funkciona|tach systemU cafeteria je Uvedena v č]' 1]]' níže a al.cuá|ní ceny jednot|jvkh

:." "] ]!' 
J'* JJede' y v "yŤérJ caÍFtena, {oe jsol' plavide ne akud|i7ovány' K]ert t:rIo proh ášu;e, ,,e se

selnaÍr|| s a<lUd| '|ÍŤi Ce'larÍi Berpftú k d.|L J7avYer:sn |oJVY'

3) Konkrétn í fun kciona]lty posk'tované Klientov spo|ečností sodexo V ránrc systému cafeteria jsou podrobně Vy.
nrezeny v systému Gfetera' Nastavenísyíému cafeteria pro K ienta - cháck.|ist (ÚVodní n;staven| systemL]),
tvoříPří|ohu č. 1tohoto Do.latk|l

II. zúčtovaci období
1) ZÚčtovací období č ní 1měsh a b!de Vždy končjt k posednínru dnipřís]ušného kalendářního més]c'

2) sodeYo.po-sMue ||lentov garanc dostupnosti systémLr cafeteria pro potřeby Klienta na minimá|ní úrovnj
[u9'5l % lu.lovac'ro obdob ' Gardltovaná redkčn; dooa .e ídroýend v oe<'ar d' Í irÍ jáoL'

III. úhrada s|užeb a da|ší uiednání
1) K ient je povinen hrad t Benef]ty objednané prostředn cím systému cafeteria nás]edujícím způsobem:

a' Benefity sodexo objednané K|entem a Beneficjefrty budou Účtovény Klientov spo|ečně Vjed
notné Faktuře/ a to d|e aktuá|ních cen L]Vedených V syíéÍnu cafeteria V okamžiku objednáVky a
připadně s]užeb uvedených V CeníkU, ktený je pří|ohoLr č' 1 VoP (nebo V ceníku ]ndlviduá]ním,
l(terý tvoří pří]ohu č' 3 smlolvy). V případě rozporu mez Ceníkem a ceníkem individuá|níÍn má
Vždy předrrost ceník individuá|ní' Na zák|adě seznanrLr objednaných Benefltů bude Wstavena
Fa|dura bezproš:ředně po skončeníZÚčtovacího období a bude splatná do 14 (s|o\,Y: tčtrnáď])d.l od lei ho \,}staver' R'ieÍ to'

2) sodexo Vyna|oži|o na implementaci a ndiv]duá|ní úpravu systému cafeteria pro K|ienta d|e Příohy 1 ce|kové
nák|ady [20'000]'Kč (s|ovy] ldvacet tsíc] korurr českých)' Proto V případě, že K|]ent nebo sodexo \,rypovi
smouvu a takové|o Výpověd budou uskutečněny před up|ynutím |12] (s|oq/| tdvanáď]) měsíců od poápisu
sm ouVY, bude K ient povinen sodexo Uhradit takto Vzn k|e ná|ady V ce||'ove Wši t2o'oóo] Kč (s|o\,Y: idvacet
t osíc] korlrn čes|oich)' K uvedené částce bude pnpo&ena DPH d; aktua|né p|utný.t,' pi"ápl'ů' ruio.t"ktu,u
blde spa.1á do l/l (s|ow: seor'/ drů od ]ejio \rystaven| k|ienloV''
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3) V případě prod enís Úhradou Faktury přesahují..í45 (s]o\y: čtyřicet pět) ka|endářnhh dnů,le sodexo opráVněno
pozastavt přistup K|ienta. Beneficientů, liných Klentových 2aměstnanců či da|ších osob jednajících jméneín
K]enta do systému cafeteria'

IV. Kontaktní údaie stran
Pro koordinaci vztahů a spo|upráce \,yp|ývalících z tohoto Dodatku budou strany lyužíVat kontáktní místa a osoby
uvedené v připadě spo|ečnosti sodexo V Rek|arnačnínr řédu a V případě K ienta Kontaktní osobu, příp. ve věcech
solvisejlclch s provozem systémLJ Gfeter a touto kontaldníosobuI

Web: lwww.mesto-most.cz]

K|ient odpovídá za spráVnoí: \^i'še Lrvedených kontaKních údajů a za jejlch Včasnou aktua|izac.

V. Aďive Pass P|Us v systému cafeteÍia
1) AďlVe Pass P us pro Žaměstnance K|ienia V systému Cafeteria|

objednáVku AP karet V systému Gfetella |ze učinjt na předp|acené období, kteÚm je 6 měsíců nebo 12
měshů. Dé|ku předp|aceného obdobía AP kartu verze AďiVe Pass P us si Vo|í zanrěstna nci K|ienta v systému
Cafeteria.
objednáVku AP kadf provádí zaměstnanec K|]enta \,yp něníÍn objednáVky a jejím odesáním sodexu v sys.
lému cafeter]a' Provede.|i zaměstnanec K ienta objednáVk! AP kar|Y V systérnu Cafeteria nejpozději do 15'
dne měsice, doručí sodexo AP kartu K|ientovi na jeho korespondenčn í ad resu nejpoŽději pos|ední pracovní
den nrěshe, V něnrž k objednáVce AP kar|y zaměsinancem K]ienta d|e předchozí Věb7 doš|o' Provede Li za
nrěstnanec K|ienta objednáVku AP karty V systéÍnu Gfeteria po 15' dni V měsh, doručí sodexo AP kartu
K|ien|ovi na jeho korespondenčn í adresu nejpozděj pos|ední pracovní den měshe, nás|edUjí..ího po měsíci,
v něnrž k objednáVce AP karty zarněstnancem K|enta d|e předchozí věiy doš|o. Předání AP karet laměst.
nancim K|enta, doručených pod e tohoto odstavce, zaj]šťuje K|ient'
Al( Vace AP kartY objednané V systérnu Caíeteria, resp' objednané K|entem v portá|! moj€sodexo'cz (V
případě ztÍáty, zničeníči krádeže AP kárty)
Aktivac AP karty provede zaměstnanec Klienta způsobem a formoLJ lvedenou V písemné instrukc sodexo,
která bude doručena spo u s AP kartou.

a) Uhrada předp|atného AP karet objednáVaných V syš:ému cafeter a
sodexo wstaví na zák|adě objednávky zaměínance Kienta a počtLr bodů V systém! cafeteria,
odpovícají.hh době předp|atného, fa|dtrru spatnou ve |hůtě lvedené v bodu 1/ \.ýše a doručenou
Klientovi do 5 pracovrích dnů p]ynouckh od 15' dne měske, dojde.li objednáVka AP karty V tomto
období' Dojde.]i objednáVka AP karty po 15' dni nrěsíce, prod užuje se dodánífaktury K|entovi, př
zachovánípr ncipu 5 pracovnhh dnů, o 1 měsíc'

b) Uhrada AP karet obj€dnaných K ientem v portá|u mojesodexo'cz
sodexo Vystavína Žákadě objednáVky K|ienta fakturu sp|atnou Ve |hůtě uvedené V bodt] 1/ \^iše.

V případě ztÍáty, zničení nebo krádeže AP karty, zaměstnanec K ienta Žažádá Klienta o schválení \,ystavení
náhradníAP karty, a to prostřednictvím po.iá]u sodexo ucet'cz' V případě, že K ent požadavek Ža rnéstna nce
na \Ydání náhradníAP kai|y schvá|i doručí sodexu prostřednictvím portá|! nrojesodexo'cz oblednávku ná.
hradní AP karty' sodexo na zák|adě objednáVlry K ienta dodá náhradní AP kartu K|jentovi do 8 pracovnÍch
dnů od pňletí objed náVky Klienta sodexem' Předání náhradní AP karty zaměstnancizaj 5tíKient'
Prod|oužen í objednáVky u AP karet, U kteÚch končípředpacené obdobi provede zaměstnanec K|lenta pro.
střednlctvím systému cáfeteria nejpozději do 15' dÍre měsíce, V němž předp acené období AP kaťry končí'
Neprod]ouží.li zaměstnanec K|enta předp|acené období, dojde k dealdvac AP ka(Y' Každý zdržte|ů AP
kairy je opráVněn, bez oh|edu rra změnujeho statltu opráVněné osoby (např' z důVodL ukončen í pracovn ího
poměru zaměstnance K ienta), čeÍpatzap|acené předplatné na svéAP kartě do konce předp|aceného období,
s ÚiÍnko! případ0, kdy dojde ke zr!šení AP karly d e VoP'
obnoveniakiVacejiŽ qeakVoVané AP karty může provést zaměstnanec K|]enta prostřednictvím objednáVlry
v systérnu cafeteria a zap|acením předp|atného na jím zvo|ené období. Pro objednáVánía úhradu předpat.
ného u dea|divovaných AP karet patístejné podmínky, jaké p|atí pro AP karty popsané výše V tomto č|ánku'

2) Active Pass P|Us pro Partnerské osoby V systénru cafeteÍia:
objednávku AP karty pro Partnerskou osob! provád í za městna nec K ientá stelným způsobem, jakým provádí
objednáVku sVé AP karty' objednat AP kař!u pro Partnerskot] osobu může pouze ten zaměstnánec Klenta,
kteÚ má m nimá|ně V pNnim měsíci, Ve kterém má dojit k aldVaci AP kariy pro Partnerskou osobu, aktivo.
vanou v|astniAP kartu a zaplacené předplatné nebo doručísodexu objednáVkU AP karty pro PartnerskoLr

)':
lt
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osobu spo|! s oblednávkou své AP kárty' Zaměstnanec K ienta zajistí předéní AP karly Partnerské osobě,
kterou jako Partnerskou osobu urči|'
Akiivace AP karty objednané V systému cafeter a pro PaÍtnerskou osobu
AKiVaciAP karty provede Partnerská osoba způsobem a formou uvedenou v písemné instrukci sodexo, lderá
bude doručena sDo|u s AP kartou'
V případě ztráty, zničenírrebo krédeže AP karty Partnerské osoby se postuplje stejným způsobem, jaký p]atí
pro připad nráty, zničeníč krádeže AP karty zaměstnance K|enta'
obnoven í a ktivace již deal(ivované AP karty Partnerské osoby může provést Žaměstnanec K|enta prostřed.
n ctvím objednáVký V systému cafeter]a a zap|acením předp|atného ná jím zvo|ené období' Pro objednáVání
a úhradu předp]atného u deak]Vovaných AP karet pro Partnerské osoby p]atístejné podmínlq, jaké p|atí
pro AP karty zaměstnance K|jenta popsané \,.iše V tomto č|ánkr'

Ceny AďiVe Pass PlusI
a' sodexo bude K|ientovi za každou AP ka]tu \,ydanou a d stribuovanou na zák|adě objednávky zame$nance

K|]enta, resp' K|lenta V případě ztráty, zničení či krádeže AP karty účtovat cenu předplatného stanovenou
V ceníku lnd]Viduá|ním, kteý je Pří|ohou č' 3 smlou\,^ý' Úpravy cen V ceniku Ind|v|dL]á|n hole Sodexo opráV.
něno provádá foÍmou dodatku sm|ouw po dohodě s K ientem'

b' Sirany se dá|e dohod|y, že Partnerskou osobou rnůže b}t pouze osoba, kteÍá je rodinným přís|ušníkem
zaměstnance Klienta (tj' manže|/ka, partner/ka, bratr/sestra apod' a nezaopatřené dítě nad 15 |et)'

c' strany se dohodly, že sm|uvní pokuty popsané V č|ánku AP Ve VoP se neup|atní'

VI. spo|ečná a závěřečná uiednáni

Tento Dodatek může být uzavřen pouze V písemné formě, a to teprve V okar.žiku, kdy bude dosaženo shody
na ce|ém jeho obsahu odpovídajhím teto nabídce' Nabídku na uzavřenitohoto Dodatku ne]ze přijmout s žéd.
nýÍn dodatkem, odchy|kou nebo odkazem na jakéko i jiné obchodní podmínky než VoP, a to ani i kdyby Mo
podstatně neměni y podmínlry Dodatku'

strany se dohod|y, že Sodexo bude pro Kienta v rámci sužeb spráW systému cafeieria na úVodnístránce
K]enta V doméně mojeBenefity průběžně q,tvářet a poskytovat obsah, kteÚ bude propagovat nové Partnery
posMujícíBenefity a časově omezené s]evY a \^ýhody nabízené Partnery V íámcisystému cafetena'

K ient souh|asÍ, abysodexo pro přÍpad, že s tírn Vys|ovíV Íámcisystérnu cafeter a svůjsouh|astaké Bene|c]ent,
\,yužíVa|o za úče|ern šiiení obchodních sdě|ení (např. zasíání infornrací o nov nkách a možnostech V rámci
systémL Gfeteria) e|eldronické kontakiY, kteřé m! Beneficient posMne' Beneficient má možnost svůj sol]h|as
s odběrem nov nek kdyko|iodvo|at, a to i přizasání každéjednotiiVé zprá\ry sodexo'

Nedí]no! so!čéstítohoto Dodatku je Příoha č' 1 (Nastavení systému cafeterla pÍo K|ienta - check.|ist).

Tento Dodatek je vyho|oven Ve dvou íejnopisech, Ž nichž každá ze sm|uvnhh íran obdrží po jednom'

Tento Dodatek nabývá p|atnostidnem podpisu oběma sm|Uvními stranami a účinnosti dneÍn leho Uveiejněni
v registru smluv,

dne 4C' 44.iěz,)

3)

r)

2)

3)

4)

s)

6)

V Mosté

1 - Nastavení systému Gfeter a pro K|]enta check |ist

sodexo PaE6 eeská lepublika a's'
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Pří|oha č' 1

l{astavení systému cafeteria pro K|ientá - check-|ist (úvodní nastav€ní benefitniho systému)
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Checklist implementace CAF

státutární rněsto Most

]méno Io pro Véc smIuÝ.i
]méno Ko pro Věc] peuoná ní

c110200130
ICO k ienta 00266094

Nastavení cAF
1

cz/EN
Povo enímai|]ngL] ná !živat€le ANO
Po!ze daňoVě Vlhodne beneítV ANO

Karta, E shopy, Active Pass, Benefit na přání
Z. ož€niměšců Ýyp9dt

Dě eny katd|oB (pol L]d ANo, popsat) NE
ZobÍazovat čeípání ]imitLr na dovoIeno!
EIekÍonické 5traVné ANO
Fakturac€ k poíednim! dniV Íněsíc ANO
Den takturace, pokud neník pos]ednímu

Náz€Ý cAF (|D stÍing) mestomost.moieben€f itY'cz

Karta
MPC

5Ílrávat body za novoU kart! z Účtu L]živat€ e
cena za VydánÍnÓVé kaÉy 0

spec flléce I Vyrobe |.rty Jnreno, přijm€ni, o8o

Poukázky

UzáVěíka poU|.ze| . osobn adres. fiíemni
cena za doručení poUkézek na osobníadresu
UzáVěrka poL]kázek adresa spo|€čnoýj

Body
730 d'lí(2 roky) od nab]tibodů

ZátIadnl pi de| bodů způsob
350 mésÍčně; přpisy čtvít|etně (pros]nec 2020,

přípls náráz 2x350)
Měš€c pío příp]s zák adních bodů
Body za pracovnitub lea NE

NE

NE

NE
Popis inter.ich beneÍtů NE

ško kovné, dětská r€kreace

Harmonogram i nplementace
Dodáni oga v lř Ý|ách a graf|ckeho m.nu. u o7.70.2024
Dodáni zaíněshanecIych dat 01,.t2.2020
odsouhIasení gíafického náVÍhu karty 13.11.2020
odsouhIa5€ni graíického náVrhu cAF 13.11.2020

75.12.2024
Rozdáni karei zaměstnáncům cco 20,12'2020 (d|e Če5ké pošty)
start komunik.ční kampaně 41.t2.202A
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