
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené dne 18.12.2018

MultiSport Benefit, s.r.o.

se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4

IČO: 24715298

DIČ. C224715298

jednající Mariánem Škripeckým,jednatelem a Miroslavem Rechem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 168281

(dále jen „Poskytovatel")

a

Základní škola Campanus, Praha 4,1írovcovo náměstí 1782

se sídlem jírovcovo náměstí 1782,, Praha 4, 14800

IČO: 48132306

DIČ:

jednající: Mgr. Lenka Derková

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: O

(dále jen ,,Klient")

(Poskytovatel a Klient dále každýjednotlivě takéjako ,Smluvní strana" a společně jako „Smluvní strany")

níže uvedeného dne, měsíce a roku se na základě vzájemného konsenzu dohodly na tomto

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

či. |.

1. Dne18. 12. 2018 byla Smluvními stranami podepsána Smlouva o poskytování služeb, na základě, níž se

Poskytovatel zavázal poskytovat Klientovi službu spočívající ve zpřístupnění produktů a služeb zahrnutých do

Programu MultiSport Uživatelům definovaným v této Smlouvě a Klient se zavázal zaplatit Poskytovateli za

tuto službu dohodnutou odměnu (dálejen „Smlouva").

2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to tak, jakje uvedeno níže v tomto Dodatku.

či. ||.

Smluvní strany tímto mění bod 5.1. v § 5 Smlouvy v následujícím znění:

5.1. Klient se zavazuje hradit Poskytovateli odměnu za zpřístupnění produktů a služeb v rámci Programu MultiSport

dle této Smlouvy za příslušné Zúčtovací období (tj. měsíčně), a to v následující výši:

5.1.1. za každého Zaměstnance uvedeného na Seznamu paušální částku 740,- Kč (slovy: sedm set ctyřícet korun

českých); varianta využití Programu MultiSport dle Přílohy č. 1 této Smlouvy bude Smluvními stranami

potvrzena a upravena nejpozději do 31.1.2022

5.1.2. za každou Doprovodnou osobu uvedenou na Seznamu paušální částku 950,- Kč (slovy: devět set padesát

korun českých); celá částkaje hrazená Zaměstnancem;

5.1.3. za každé Dítě uvedené na Seznamu paušální částku 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých), celá částka je

hrazená Zaměstnancem.



Smluvní strany tímto mění bod 5.4. v § 5 Smlouvy v následujícím znění:

5.4. V případě, že Klient neuhradí odměnu za poskytování produktů a služeb v rámci Programu MultiSport do data

splatnosti uvedeného na faktuře, má Poskytovatel právo zablokovat Klientem aktuálně držené Karty a

nerealizovat objednávky na Karty v dalším Zúčtovacím období do doby, než dojde k uhrazení dlužné faktury a

odblokování účtu Klienta. Dojde-li k blokaci Karet z důvodu nezaplacené faktury Klientem, je Klient povinen

mimo dlužné částky uhradit také poplatek 200 Kč (dále jen „poplatek") za náklady spojené s administrací

odblokování Karet. Do zaplacení dlužné faktury a poplatku nebudou Karty Poskytovatelem odblokovány.

Nedojde-Ii Klientem po zablokování Karet k úhradě odměny dle této Smlouvy a poplatku bez zbytečného

odkladu, je Poskytovatel oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez dodržení výpovědní doby, ke konci

aktuálního Zúčtovacího období.

Smluvní strany tímto mění bod 5.5. v § 5 Smlouvy v následujícím znění:

5.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo ke změně odměny, a to vždy jednou za kalendářní rok s tím, že takováto

změna musí být písemně oznámena a oznámení doručeno Klientoví nejpozději do 31.10. každého roku s

účinností pro následující kalendářní rok. Připouští se také elektronická forma oznámení na emailovou adresu

kontaktní osoby Klienta s tím, že oznámeni bude podepsáno elektronicky oprávněnými osobami jednajícími

za Poskytovatele.

Smluvní strany tímto mění bod 8.2. v § 8 Smlouvy v následujícím znění:

8.2. Tato Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou obou Smluvních stran, a to formou

písemných a vzestupně číslovaných dodatků včetně elektronické formy podepsané elektronickým podpisem

prostřednictvím aplikace Signi. Výjimkou je případ, kdy Poskytovatel rozšíří či zúží nabídku produktů a služeb

poskytovaných v rámci Programu MultiSport v souladu s touto Smlouvou. jestliže kdykoli během platnosti

této Smlouvy dojde k nemožnosti plnění této Smlouvy ze strany Poskytovatele vlivem mimořádných

nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Poskytovatele (zejména epidemie,

živelní katastrofa apod., dále jen „vyšší moc"), je Poskytovatel povinen bezodkladně písemně informovat

Klienta a prokázat souvislost mezi vyšší mocí a nemožností plnění, jinak se vyšší moci nemůže domáhat.

Pokud je vyšší moc prokázána, není Poskytovatel v důsledku svého neplnění Smlouvy v prodlení, a to po

celou dobu trvání souvislosti mezi vyšší mocí a nemožností plnění. Platba faktur ze strany Klienta je po celou

dobu trvání souvislosti mezi vyšší mocí a nemožností plnění pozastavena a nárok na odměnu dle § 5

Poskytovateli během této doby nevzniká.

Čl.III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnost dnem 1.1.2022

Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku seznámily, obsahu porozuměly, a že tento Dodatek vyjadřuje jejich

vážnou a svobodnou vůli, souhlasí s ním na důkaz čehož připojují svůj elektronický podpis prostřednictvím aplikace

Sígni.



V Praze dne 03.11.2021

 

 

MultiSport Benefit, s.r.o.

Ing. Marián Škripecký, jednatel

zast. na základě plné moci Miroslavem Rechem

V Praze dne 03.11.2021

 

V Prazedne15.11.2021

 

 

 

MultiSport Benefit, s.r.o.

Miroslav Rech, jednatel

Základní škola Campanus, Praha 4, jírovcovo

náměstí1782

Mgr. Lenka Derková



Příloha č. 1

Varianty využití Programu MultiSport

Smluvní strany se dohodly, že odměna sjednaná v bodu. 5.1. Smlouvyje platná pouze při splněníjedné z následujících

variant zvolených Klientem (doplněné a označené X)

Varianta 1: Klient se zavazuje přihlásit do Programu MultiSport všechny své Zaměstnance (současné i

|:| budoucí) a zcela hradit veškeré náklady související s Programem MultiSport, tj. bez jakékoli finanční

účasti Zaměstnance.

 

Varianta 2: Možnost čerpání služeb Programu MultiSport mají všichni Zaměstnanci, kteří o využívání

Karty projeví zájem. Klient se zavazuje zcela hradit veškeré náklady související s Programem MultiSport,

tj. bezjakékoli finanční účasti Zaměstnance.

   

Varianta 3: Možnost čerpání služeb Programu MultiSport mají všichni Zaměstnanci, kteří o využívání

 

   
—/ Karty projeví zájem. Klient spolufinancuje náklady související s Programem MultiSport, tj. Klient přispívá

Kč (slovy: korun českých) a Zaměstnanec hradí Klientovi částku ve výši Kč (slovy: korun českých)

měsíčně.

Varianta 4: Možnost čerpání služeb Programu MultiSport mají všichni Zaměstnanci, kteří o využívání

Karty projeví zájem. Klient nefinancuje náklady související s Programem MultiSport, tj. Zaměstnanec

hradí Klientovi veškeré měsíční náklady související s Programem MultiSport, tj. bez jakékoli finanční

účasti Klienta.

 

   

Veškeré změny v modelu financování Programu MultiSport, které provede (a Uživatelům oznámí) Klient, musí mít

písemnou formu v podobě dodatku k této Smlouvě.

Klient se zavazuje, že nebude zpřístupňovat Program MultiSportjiným způsobem, než kterýje uveden ve Smlouvě. V

případě porušenítěchto povinnostíje Poskytovatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.


