
Č.j MSMT-15412/2021-14 

1 

 

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 
IČO: 00022985 
jednající:, PhDr. Petr Šebek, ředitel odboru personálního a státní služby 
bankovní účet:  – účet FKSP 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Up Česká republika s.r.o. 
se sídlem: Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 
IČO: 62913671 
zastoupená: Stéphanem Nicoletti, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 35300¨ 
bankovní účet:
(dále jen „Dodavatel“) 
 
Objednatel a Dodavatel dále společně označeni také jen jako „Smluvní strany“ 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 
 

smlouvu o poskytnutí Cafeteria systému 
(dále jen „Smlouva“) 

 

Preambule 
Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení, které bylo realizováno mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Účelem 
této Smlouvy je vymezení smluvních podmínek a spolupráce Smluvních stran. 

 

Čl. 1 
Předmět Smlouvy 

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele poskytovat Objednateli služby v oblasti 
odměňování a motivace zaměstnanců prostřednictvím systému Cafeteria (dále jen „Cafeteria 
systém“) v rámci benefitů poskytovaných Objednatelem zaměstnancům v pracovním  
a služebním poměru k Objednateli (dále jen „zaměstnanci“), a to prostřednictvím příspěvků 
z fondu kulturních a sociálních potřeb, v plném souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., vyhláška 
Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „vyhláška o FKSP“), 
v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, rekreačního a zdravotního vyžití. 

1.2. Předmětem Smlouvy je konkrétně: 

a) zajištění dodání elektronických čipových karet zaměstnance v předpokládaném počtu 
930 ks, a to zcela zdarma v rámci zajištění předmětu plnění 

b) zajištění komplexní služby Cafeteria systému, a to včetně poskytnutí internetové 
aplikace/webového rozhraní (dále jen „internetová aplikace“), 

c) přístup zaměstnanců a Objednatele do internetové aplikace Cafeteria systému, 
d) školení, poradenství a podpora v oblasti Cafeteria systému, a to jak pro Objednatele, tak 

pro zaměstnance, 
e) správa Cafeteria systému včetně zavedení dat na základě dohody s Objednatelem, 
f) poskytnutí prostředků potřebných pro plné fungování Cafeteria systému (přihlašovací 

údaje, apod.), 
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g) reakce na nové nástupy a odchody zaměstnanců, 
h) tvorba, úprava a aktualizace katalogu nabídek a dodavatelské sítě, zajištění 

informovanosti zaměstnanců, 
i) informovanost Objednatele o stavu čerpání bodů pro Objednatele, 
j) technická podpora Objednateli a zaměstnanců (telefonická hotline apod.), 
k) ostatní, výše nespecifikované služby spojené s Cafeteria systémem. 

1.3. Objednatel má přibližně 930 zaměstnanců a každý zaměstnanec bude mít v internetové 
aplikaci přidělen konkrétní počet bodů, jež může využít k čerpání výrobků a služeb na 
kulturní, sportovní, vzdělávací, rekreační a zdravotní vyžití v souladu s vyhláškou o FKSP.  

1.4. V kalendářním roce 2021 obdrží každý zaměstnanec do internetové aplikace v souladu  
s článkem 1.3. této Smlouvy předpokládanou výši 3000 bodů nebo jejich poměrnou část, a to 
s ohledem na dobu trvání pracovního či služebního poměru k Objednateli. Jeden bod má 
nominální hodnotu 1 Kč. Cena jednoho bodu je 0,98 Kč. Počet bodů se krátí dle příslušných 
ustanovení vnitřních předpisů Objednatele či Kolektivní smlouvy Objednatele.  

1.5. Počet bodů dle článku 1.4. této Smlouvy může být v následujících letech měněn, tj. navyšován 
či snižován dle rozhodnutí a aktuálních potřeb Objednatele. 

 
Čl. 2 

Práva a povinnosti Objednatele 
2.1. Objednatel je oprávněn Cafeteria systém využít výlučně k realizaci odměňování a motivace 

zaměstnanců v rámci benefitů poskytovaných Objednatelem zaměstnancům v souladu 
s předmětem této Smlouvy uvedeným v článku 1 této Smlouvy a nesmí Cafeteria systém 
využít ani umožnit jeho využití k jinému účelu.  

2.2. Objednatel se zavazuje, že požadavky a pokyny související s naplněním předmětu Smlouvy 
dle článku 1 této Smlouvy budou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

 
Čl. 3 

Práva a povinnosti Dodavatele 
3.1. Dodavatel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných k řádnému plnění předmětu 

Smlouvy. 

3.2. Dodavatel je povinen poskytovat služby tak, aby systém byl od jeho předání Objednateli a po 
celou dobu trvání smluvního vztahu plně funkční a připraven k využití Objednatelem a jeho 
zaměstnanci. Převzetí systému Cafeteria Objednatelem proběhne na základě předávacího 
protokolu. 

3.3. Dodavatel se zavazuje předkládat měsíční přehled o čerpání bodů jednotlivými zaměstnanci,  
tj. rozpis toho kdo, jaké služby a v jaké hodnotě čerpal, a to vždy nejpozději do 10. dne 
v následujícím kalendářním měsíci. Na základě těchto údajů Objednatel provede Dodavateli 
platbu za využité služby dle článku 4.1. této Smlouvy. 

3.4. Dodavatel se zavazuje, že Cafeteria systém bude podporován internetovou aplikací s možností 
personifikovaného přístupu a přihlášením zvlášť pro každého zaměstnance. Internetová 
aplikace musí poskytovat zaměstnanci informace o stavu bodů na jeho kontě, které může 
využít,  
a přehled smluvních partnerů, kde je možné tyto body využít. Ty ze smluvních partnerů,  
u kterých zaměstnanci nemohou v souladu s vyhláškou o FKSP body čerpat, se Dodavatel 
zavazuje do nabídky přístupné zaměstnancům nezahrnovat. 

3.5. Dodavatel se zavazuje průběžně publikovat a aktualizovat seznam svých smluvních partnerů 
v souladu s článkem 3.4. této Smlouvy, a to na webových stránkách Dodavatele, případně  
v dalších informačních materiálech (písemných nebo elektronických). Dodavatel se zároveň 
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zavazuje, že po celou dobu smluvního vztahu zajistí dodržení naplnění podmínek (oblasti 
poskytování služeb, počet smluvních partnerů apod.) poptávkového řízení, na základě kterého 
dochází ke spolupráci Smluvních stran dle článku 3.14. této Smlouvy. 

3.6. Dodavatel je povinen zajistit zaktivování bodů resp. jejich nahrání na elektronickou čipovou 
kartu zaměstnance do 5 pracovních dnů od obdržení podkladů kontaktní osoby Objednatele  
s tím, že platnost těchto bodů bude ukončena posledním dnem kalendářního roku, ve kterém 
byly body nahrány. Nevyužité body zaměstnanců v rámci jednoho kalendářního roku 
nepřevádí zaměstnancům Dodavatel do následujícího kalendářního roku. Dodavatel je povinen 
zajistit, že body v Cafeteria systému nelze směnit za hotovost (cash back) a nesmí být čerpány 
mimo smluvní síť Dodavatele. V kalendářním roce 2021 počíná platnost bodů ode dne 1. září 
2021. 

3.7. Dodavatel je povinen zajistit, že služby správy Cafeteria sytému a použitelnost online 
Cafeteria systému budou poskytovány nonstop. Poradenství v oblasti Cafeteria systému - 
Helpdesk bude k dispozici min. v pracovní dny od 07:00 do 15:00 hod. 

Kontaktní osoba Dodavatele poskytující poradenství: 

3.8. Dodavatel se zavazuje, že v případě poruchy systému jej uvede opět do plného provozu 
nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího nahlášení.  

3.9. Dodavatel se zavazuje upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky 
svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění 
nezbytné. Dodavatel je povinen neprodleně Objednateli písemně oznámit překážky, které mu 
brání v plnění a výkonu dalších činností souvisejících s plněním dle této Smlouvy. 

3.10. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit  
při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) k poskytnutí 
součinnosti Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného 
zákona. 

3.11. Dodavatel nesmí Objednatele zavázat k žádným smluvním sankcím, kromě úroku z prodlení 
s platbou za poskytnuté služby ve výši zákonného úroku z prodlení. 

3.12. Dodavatel prohlašuje, že Cafeteria systém netrpí věcnými ani právními vadami. 

3.13. Dodavatel se zavazuje během plnění předmětu této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je 
Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění 
předmětu Smlouvy dozví, a nakládat s těmito informacemi jako s důvěrnými informacemi 
(s výjimkou informací, které již byly veřejně publikovány).   

3.14. Objednatel požaduje rozsah poskytovaných služeb dle podmínek vyhlášky o FKSP  
v oblastech kultura, sport, minimálně v počtu 50 služeb pro každou uvedenou oblast v rámci 
hl. m. Prahy. V rekreační a vzdělávací oblasti požaduje objednatel rozsah poskytovaných 
služeb dle podmínek vyhlášky o FKSP minimálně v počtu 30 služeb pro každou oblast 
v rámci hl. m. Prahy. V oblasti zdravotní dle § 4 odst. 2 písm. b) a c) vyhlášky o FKSP, mimo 
služby poskytované lékárenským zařízením, požaduje objednatel rozsah poskytovaných služeb 
dle podmínek vyhlášky o FKSP minimálně v počtu 10 služeb pro každou uvedenou oblast 
v rámci hl. m. Prahy. 

3.15. Dodavatel je povinen zajistit minimálně 70 % plateb prostřednictvím elektronické čipové 
karty zaměstnance pro veškeré požadované služby dle článku 3.14. této Smlouvy v oblasti 
hl.m. Prahy. 
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Čl. 4 
Platební podmínky 

4.1. Fakturace bude probíhat měsíčně v závislosti na objemu skutečně využitých služeb 
jednotlivými zaměstnanci za uplynulý kalendářní měsíc. Platba bude probíhat jednou měsíčně 
na základě předložené faktury, kterou Dodavatel doručí Objednateli, a to vždy nejpozději do 
10. dne v následujícím kalendářním měsíci. Přílohou faktury bude vždy přehled čerpání bodů 
za daný kalendářní měsíc. 

4.2. Splatnost faktur je stanovena na dobu 30 kalendářních dnů. Nebude-li faktura obsahovat 
povinnou nebo sjednanou náležitost, nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel 
oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k provedení opravy, doplnění či novému vystavení. Ode 
dne doručení nové, opravené či doplněné faktury běží nová lhůta splatnosti. 

 

Čl. 5 
Doba trvání Smlouvy a její ukončení 

5.1. Doba trvání této Smlouvy je ode dne předání systému do  
31. 12. 2024. Plně funkční Cafeteria systém bude předán Objednateli do 21 dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy a bude v provozu do 31. 12. 2024. 

5.2. Tato Smlouva končí uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. 

5.3. Tato Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran, výpovědí Objednatele nebo 
odstoupením od Smlouvy jednou ze Smluvních stran. 

5.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Dodavatel závažným 
způsobem poruší či změní podmínky poskytování služeb dle této Smlouvy či jinak závažně 
poruší povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy a z obecně závazných právních předpisů.  

5.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této Smlouvy druhé Smluvní straně. 

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět Smlouvu i před uplynutím sjednané doby bez 
uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 2 kalendářní měsíce, přičemž výpovědní lhůta začíná 
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 
Dodavateli.  

5.7. Ukončení této Smlouvy nezbavuje žádnou ze Smluvních stran povinnosti vyrovnat své 
závazky vzniklé nedodržením povinností, včetně závazků vzniklých po dobu účinnosti této 
Smlouvy. 

 
Čl. 6 

Autorská a příbuzná práva 
6.1. Objednatel bere na vědomí, že Cafeteria systém je dílem, na které se vztahuje autorskoprávní 

ochrana. 

6.2. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněný udělit Objednateli právo používat Cafeteria systém 
včetně jeho součástí, a to pro plnění předmětu této Smlouvy. Dodavatel uzavřením této 
Smlouvy uděluje Objednateli právo využívat Cafeteria systém včetně jeho součástí, přičemž 
uvedené právo je časově omezené na období účinnosti této Smlouvy a územně omezené 
územím České republiky, přičemž právo používat Cafeteria systém má charakter nevýhradní 
licence. 

 
Čl. 7 
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Ochrana osobních údajů 
7.1. Objednatel poskytne Dodavateli na základě této Smlouvy své osobní údaje a osobní údaje 

zaměstnanců (dále společně jen „osobní údaje“) nezbytné k řádnému naplnění předmětu 
Smlouvy. Dodavatel je oprávněn s těmito osobními údaji nakládat pouze v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a v rozsahu nezbytném pro naplnění předmětu této Smlouvy  
a zajišťovat jejich náležitou ochranu před neoprávněným užitím.  

7.2. Dodavatel se zavazuje osobní údaje bezpečně uchovávat v elektronické, anebo papírové formě 
s omezeným přístupem třetích osob. Dodavatel se zavazuje osobní údaje chránit před 
odcizením, ztrátou, poškozením, či neoprávněným přístupem a šířením. 

7.3. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu trvání účinnosti této Smlouvy. Po 
uplynutí výše uvedené doby je Dodavatel povinen odevzdat Objednateli, respektive 
zlikvidovat, jakékoliv osobní údaje Objednatele či zaměstnanců v elektronické, jakož  
i papírové formě, jakož i jejich kopie zhotovené jakýmkoliv způsobem a uchované na 
jakémkoliv druhu záznamového média. 

 
Čl. 8 

Kontaktní osoby 
8.1. Kontaktní osobou Dodavatele je pro účely této Smlouvy: 

Kontaktní osoby Objednatele jsou pro účely této Smlouvy: 

 
Čl. 9 

Náhrada škody a smluvní pokuta 
9.1. Pokud některá ze Smluvních stran poruší povinnost vyplývající z této Smlouvy či obecně 

závazných právních předpisů, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé Smluvní 
straně.  

9.2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti a porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů 
specifikovaných v této Smlouvě či vyplývajících z obecně závazných právních předpisů je 
Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc 
korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Smluvní pokuty lze 
uložit i opakovaně za každý jednotlivý případ.     

9.3. V případě porušení povinností Dodavatele uvedených v článcích 3.2., 3.4., 3.5., 3.7., 3.8. a 
3.15 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 1 000 Kč za každé nesplnění povinností za každý započatý den nesplnění těchto 
povinností.  
V případě porušení povinností dle čl. 3.8. této Smlouvy (mimo plánovanou údržbu, která bude 
Objednateli oznámena s dodatečným předstihem minimálně 3 pracovních dnů) se za první den 
nesplnění povinnosti považuje pracovní den následující po dni nahlášení vady. Neplnění 
povinností výše uvedených článků této Smlouvy po dobu delší než 10 kalendářních dnů je 
považováno za závažné porušení této Smlouvy dle článku 5.4.  

9.4. Zaplacením smluvní pokuty dle článku 9.2. a 9.3. této Smlouvy nezaniká právo Objednatele 
na náhradu škody. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. 

9.5. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné 
strany k jejímu zaplacení na adresu povinné Smluvní strany.  
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Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 
10.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejněním v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy  
v registru smluv, a to včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel 
uveřejnění smlouvy nebo metadat Smlouvy v registru smluv bez zbytečného odkladu po jejím 
uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Dodavatel. Dodavatel souhlasí 
s uveřejněním celého obsahu Smlouvy, vyjma osobních údajů, v registru smluv.  

10.2. Dodavatel nemůže postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. 

10.3. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem  
a dalšími právními předpisy a lze ji měnit pouze dohodou stran vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. 

10.4. Veškeré spory vzniklé mezi Smluvními stranami z právních vztahů založených touto 
Smlouvou nebo v souvislosti s ní budou řešeny především společným jednáním ve snaze 
dosáhnout dohody smírnou cestou. V případě, že Smluvní strany nevyřeší spor smírnou 
cestou, bude spor řešen soudní cestou výlučně podle českého práva u obecných soudů České 
republiky. 

10.5. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

10.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s touto Smlouvou a rozumí jejímu obsahu. 
Smlouva je projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem 
připojují osoby oprávněné k podpisu této Smlouvy své platné elektronické podpisy. 

 
 
 
V Praze  
 
 
 
 
 
         ______________________ 
           PhDr. Petr Šebek 
ředitel odboru personálního a státní služby 

 

              V Praze 
 
 
 
 
 

______________________ 
Stéphane Nicoletti 

jednatel 
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