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SMLOUVA O KOUPI A PRODEJI A UŽITÍ POUKÁZEK
HOLIDAY PASS

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2
zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,

(dále jen "Smlouva")
mezi

Sodexho Pass Česl{ú Republika a.s., se sídlem Na Královce 31/4,101 00 Praha 10,
IČO: 61860476, DIČ: CZ61860476, vedená u OR Městského soudu v Praze, odd. B v1. Č. 2947,
Pobočka Olomouc: Dolní nám. 32,772 00 Olomouc.
tel: fax: : . e-mail:
bankovní spojení: , číslo účtu:
zastoupená na základě plné moci :' ~

(dále jen "So dexho Pass ")
a

Fir~a: ~R' - Okre sní soud v Pros tě jově':
s~sldlem:Haviičkova 16, Pr ps t.ě jov , psč 797 09
IC: 00025:135J DlC:
zapsaná v obchodním reistříku vedeném .
bankovní spojení: '
zastoupená: ,-
tel.: r
fax: f

e-mailf
kontaktní osoba:"
adresa www stránek:
adresa doručení: Prostějov, Hav Lf č ko, a č , 16, PSČ 797 09

(dále jen "Společnost")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A. Sodexho Pass vydává poukázky HolidayP ASS, které j sou určeny k úhradě ceny
rekreace a/nebo zájezdů (ve smyslu ustanovení § 6 odst. 9 písmo d) zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, a § 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých
podmínkách podnikání v cestovním ruchu, ve znění platném k datu podpisu této
Smlouvy, dále jen "Služby"), resp. části ceny Služeb odpovídající nominální
hodnotě poukázek HolidayPASS (dále jen "Poukázky"), ve vybraných cestovních
kancelářích, cestovních agenturách a/nebo zařízeních umožňujících rekreaci (dále
jen "Smluvní Partneři"). Sodexho Pass vydává Poukázky v různých nominálních
hodnotách. Nominální hodnota Poukázky a období platnosti Poukázky jsou na
každé Poukázce vyznačeny;

" ..



i' B. Sodexho Pass Poukázky propaguje a zajišťuje síť Smluvních Partner-LI, v jejichž
provozovnách lze Poukázkami cenu Služeb (resp. její část) uhradit;

C. Sodexho Pass bude usilovat o dohodnutí výhod pro uživatele Poukázek u svých
Smluvních Partnerů;

D, Společnost jako zaměstnavatel má zájem, za podmínek stanovených níže,
poskytovat Poukázky svým zaměstnancům jako nepeněžní plnění poskytovaná
zaměstnavatelem zaměstnancům ve formě poskytnutí rekreace včetně zájezdu ve
smyslu ustanovení § 6 odst. 9 pisrn. d) zákona Č. 586/1992 Sb" o daních z příjmů,
ve znění platném k datu podpisu této Smlouvy;
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SrvíLUVNÍ STRANY UZAVŘELY TUTO SrvíLOUVU:

Článel{ I.
Předmět Smlouvy

Sodexho Pass se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou Společnosti
prodávat Poukázky a Společnost se zavazuje od Sodexho Pass Poukázky kupovat a
zaplatit Sodexho Pass kupní cenu stanovenou způsobem dle článku III. niže.

Článek Il.
Koupě a prodej Poukázek, Objednávky Poukázek

1. Dílčí koupě a prodej Poukázek budou vždy realizovány na základě objednávky
Společnosti ve formě a obsahu dle vzoru, který je Přílohou 3 této Smlouvy (dále
jen IIObjednávka"), doručené Sodexho Pass poštou nebo faxem na adresu
Sodexho Pass Česká Republika a.s., Úsek služeb zákazníkům, Na Královce 31/4,
10100 Praha 10,i'nebo e-mailem na adresu _' Po uvedeni
do provozu Internetového objednávkového systému Sodexho Pass lze zasílat
objednávky i tímto způsobem. V Objednávce musí být vždy uvedena nominální
hodnota objednávaných Poukázek dle nabídky Sodexho Pass a počet Poukázek
objednávaných v jednotlivých nominálních hodnotách. Objednávku, která nebude
obsahovat tyto údaje, Sodexho Pass nemůže vyřídit a vrátí ji tedy Společnosti,

2, Na základě obdržené Objednávky Sodexho Pass Společnosti vystaví zálohovou
fakturu na celkovou částku příslušné Objednávky, stanovenou dle článku III. níže,
Poukázky budou doručeny Společnosti po obdržení platby v celkové výši
zálohové faktury. Platba bude považována za obdrženou dnem jejího připsání na
bankovní účet Sodexho Pass uvedený v záhlaví této Smlouvy,

3, Poukázky budou Společnosti doručeny na doručovací adresu Společnosti
uvedenou v Objednávce a předány kontaktní osobě.

Článek ur.
Kupní cena a způsob její úhrady

1, Kupní cena Poukázek je dána jejich nominální hodnotou a provizí ve výši / ,%
z nominální hodnoty Poukázek.
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2. Cena za doplňkové služby je stanovena ceníkem doplňkových služeb. Ceník
doplňkových služeb platný ke dni podpisu této smlouvy bude klientovi předán při
uzavření smlouvy. Doplňkovou službou se rozumí např. poplatek za doručení,
balné, apod.

3. Ceník doplňkových služeb je k dispozici v každém obchodním místě Sodexho
Pass. Změnu ceníku se zavazuje Sodexho Pass nejméně 30 dní předem oznámit
Klientovi na daňovém dokladu, přílohou k daňovému dokladu nebo e-mailem.
Úhrada první platby podle nového ceníku se považuje za přistoupení k novému
ceníku.

4. Cena doplňkových služeb se řídí ceníkem platným vokamžiku objednání
Poukázek.

5. Na provizi a doplňkové služby se vztahuje DPH dle platných předpisů.

Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Sodexho Pass se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy udržovat síť
Smluvních Partnerů, kteří budou Poukázky přijímat k úhradě ceny jimi
nabízených Služeb, resp. její části. Sodexho Pass žádným způsobem nevstupuje
do smluvních vztahů mezi Smluvními Partnery a jejich zákazníky a neodpovídá za
kvalitu jimi poskytovaných Služeb. Při podpisu této Smlouvy Sodexho Pass
Společnosti zdarma poskytne seznam Smluvních Partnerů, v jejichž provozovnách
lze Poukázky k úhradě Služeb použít, platný ke dni podpisu Smlouvy. Sodexho
Pass se zavazuje tento seznam v elektronické verzi průběžně aktualizovat a
zveřejňovat jej na internetové adrese . Na vyžádání může
Sodexho Pass poskytnout seznam ve vytištěné podobě.

2. Společnost se zavazuje zajistit, že Poukázky budou jejími zaměstnanci používány
v souladu s právními předpisy a pouze k účelu, ke kterému byly vydány, tj.
k úhradě ceny Služeb, resp. její části, u vybraných Smluvních Partnerů.

3. Nepoškozené a neznehodnocené Poukázky, které Společnost nespotřebuje
v příslušném období jejich platnosti, bude oprávněna vrátit Sodexho Pass,
nejpozději však do 10. dne po skončení platnosti příslušné Poukázky, a Sodexho
Pass bude povinno takto vrácené Poukázky Společnosti proplatit. Sodexho Pass
bude povinno proplatit pouze řádně vrácené Poukázky a to pouze ve výši
odpovidajici nominální hodnotě příslušné vrácené Poukázky.

4. Společnost se zavazuje oznámit Sodexho Pass jméno kontaktní osoby, která bude
oprávněna v mimo smluvních věcech jednat jménem Společnosti.

5. Společnost se zavazuje neprodleně oznámit Sodexho Pass písemně všechny
změny, které mohou mít vliv na plnění podle této smlouvy, zejména změnu
identifikačních údajů Společnosti a změnu kontaktní osoby.

6. Společnost se zavazuje informovat všechny zaměstnanc'~,kterým poukázky
poskytne, o Všeobecných podmínkách pro používání poukázek HolidayPASS,
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jejichž aktuální verzi se Sodexho Pass zavazuje uveřejňovat na internetovém
portálu WWY.{_-_hQ.!i_9_~YPJ1~!?:_Q~,

7, Společnost souhlasí s tím, aby ji Sodexho Pass oslovovalo s nabídkou nových
služeb nebo v souvislosti s průzkumem poskytovaných služeb podle této smlouvy.

v "Clánek V.
Doba trvání smlouvy

1, Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2, Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami,

3, Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo
písemnou výpovědí bez udání důvodu kterékoliv ze smluvních stran, Výpovědní
lhůta přitom bude činit tři (3) měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď osobně, doporučenou poštou
nebo faxem doručena druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této
smlouvy nebo jinou adresu, kterou jí tato smluvní strana písemně oznámila.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

2, Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze ve formě písemných
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran,

3, Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smluvních ujednání, která jsou
obsažena v této Smlouvě, na základě jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz
toho, co bylo shora uvedeno připojují pod tuto Smlouvu své podpisy,

V Prostějově dne 9. 12., 2005 V ProstějovĚdne 9. 12:-'- 2005

Za Sodexho Pass Česká Republika a.s. Za Společnost

•
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Přílohy:
, .. ~

Příloha 1 - výpis z obchodního rejstříku Sodexho Pass
Příloha 2 - výpis z obchodního rejstříku Společnosti
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