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tato smlouva uzavřená uvedeného dne. měsíce a roku je smlouvou mezi následujícími smluvními stranami: 

Edenred CZ s.r.o., 
se sídlem Praha 8, Pernerova 691 /42, PSČ 186 00. 
IČO: 247 45 391, DIČ: CZ 247 45 391 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl C .. vložka 170804, 
číslo bankovního účtu: 43-1680820217 /0100. 
zastoupená Dagmar Horovou, na základě plné moci 
(dále jen „Poskytovatel") 

a 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava. 702 00 Ostrava 
IČ: 71009396 DIČ: CZ 71009396 
číslo bankovního účtu: 107-3235761 /0710 
zastoupený: Ing. Eduard Ježo 
(dále jen „Objednatel") 
(nebo společně také jako „Smluvní strany") 

se společně dohodly na spolupráci tak, jak je popsáno níže v této Smlouvě: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1 .1. Poskytovatel zajistil pro Objednatele na základě smlouvy Objednávky systému Cafeteria uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 21.4.2022 (dále jen „CWO") vytvoření, implementaci a spuštění provozu Benefity Café. za účelem jeho 
užívání zaměstnanci Objednatele v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb .. o fondu kulturních a 
sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška FKSP"). 

1 .2. V návaznosti na výše uvedené mají Smluvní strany zájem spolupracovat nadále a dohodly se na uzavření této 
Smlouvy, ve které mají následující definice tento význam: 

1 .2.1. Benefity Caté se rozumí benefitní systém vytvořený a implementovaný pro Objednatele Poskytovatelem, 
nebo třetí osobou určenou Poskytovatelem, na základě CWO; 

1.2.2. Cateterle Software je počítačový systém. umožňující na základě CWO, využití Benefity Café, který je 
chráněný podle platných autorskoprávních předpisů jako autorské dílo. a ke kterému je nositelem 
příslušných majetkových práv Poskytovatel. Cafeteria Software je součástí Benefity Café. 

2. PŘEDMĚT 

2.1 . Poskytovatel se na základě a za podmínek dle této Smlouvy zavazuje: 

2.1.1. Poskytovat Objednateli a jeho zaměstnancům benefity a služby prostřednictvím Benefity Café v souladu 
s vyhláškou FKSP. 

2.1 .2. Poskytovat Objednateli a jeho zaměstnancům zákaznickou podporu Benefity Café 
2.1 .3. Poskytovat Objednateli a jeho zaměstnancům technickou podporu Benefity Café 

3. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY 

3.1. Poskytovatel se zavazuje Objednateli dodat benefity. které si Objednatel. resp. jeho zaměstnanci objednali 
prostřednictvím Benefity Café. Benefity budou dodány na základě a za podmínek uvedených v této smlouvě a jejích 
přílohách. 

3.2. Benefity, které se Poskytovatel zavázal dodat. jsou: 

(Zaškrtněte. prosím. benefity, kterě budete používat. budou-li během spolupráce Smluvních stran přidávány další benefity, je tak možné činit pouze na základě 
písemného dodatku k této Smlouvě.) 

181 Platební brána Edenred 

je platební brána mezi Benefity Café a internetovým obchodem partnera. V případě zakoupení zboží nebo služeb 
oprávněnou osobou v e-shopu partnera budou automaticky odečteny body z Benefity Café, jejichž hodnota se rovná 
hodnotě zboží nebo služeb. 

Benefitní poukázky: 

I 
l 



0 Edenred Multi FKSP 

Poskytovatel zabezpec::í prostřednictvím poukózek zprostředkovaní •slůžeb v síti yybraných ťělovýchovných, sportovních a 
kulturních zařízení a/nebo v síti yybranýct:rvzděl_avacích, zdravotnických.nebo rekreačních zařízení, a tov so.ul9du s yyhláškou 
FKSP: . 

Edenred Card FKSP· 

je multifunkční karta, k.ferá v sobě může .obsahovat až dvě digitální pen'ěženky - strqvenkóvou peněženku Tickef Rest aura rit® 
avolnočasovou per:fěženku Edenred Benefits. Edenred·(:;arďje personalizovaná kar.ta n<;f:jrnéno držitele karty, 

C8l Edenred Benefits ]~ volr:iočasová digitální peněženka nqhraná na: Edenred card: kte~á umožňuje provádět bezhotovos_tní 
úhrady za zboží a .služby na volnočasové účely v souladu s yyhláškou FKSP v partnerskě síWpos[wtovatele, a to prostřednictvím 
platebních terminálů a která je v reálném čase (online) propojena s;příslušným· bodovým.zůstatkem držitele .karty 'v ró_mci 
v Benefity Café. 

O Ticket Restaurant®je stravenková digitální peněženka s předem nahranými prostředk{ kter.á umožňuje úhradu ceny nepo 
části ceny stravovaní nebo nákl:lpu potravin, .které siouží k přímé spotřebě. Prostřednictvím digitální peněženky Ticket 
Restaura.nt® je zakázáno hradit .nákup tat;>ákoyých a alkoholických výrobků. Stravenková digitálnípeněženk_a není v-reálném 
čase (online) propojena s účtem držit.ele kartyv rámci v'.Benefity Cafě. 

C8l B_enefit na fakturu 

je formou nepeněžního plnění yyužívaný v případě, kdy nelze využít žaaný z výše U\:"~dených způsobů plótl::>y, tzn., že 
poskytovatel zboží / služby (partner) neakc·eptuje e-Ticket, platební branu Eqer,íred, benefitní poukázky hebo ·platbu 
prostřednictvím volnočasové peněženky Edenr.ed Benefits. Při platbě· formou be·nefitu na fakturu partner yystaVúje fal<t_l:lru 
(příp. zálohou fakturu) na Poskytovatele a Poskytovatel hr.adí zboží/ službu partnerovi na účet. 

3.3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objec:lnateli a jeho zaměstnancům zákaznickou a technickou.podpoí!J Benefity 
Café na telefonním čísle B40 1 fí 305 n_ebo e-mailové adrese: podpora@benefifycafe.cna těchto podmínek: 

•· !8:00- 16:30 hod. _.,zpracoyání všech typů·požadavků, 
3.4. 16:30- 19:00 hod. - přijem požadavků a blo~_ace Edenred 'tard Poskytovatel se záyazuje pro Objednatele zabezpebt 

technickou podporu. při provozování·Benéfity Café a za jeho'řádné souéinnos}i'.zdbezpečí vykonaní následujících 
činn6stí: · 
3.4.1 . provozování Benefity t:afé po· techn(cké•stránce; 
3.4.2. technic;.kbu údržt)u Benefity-Café; 
3.4.3. odstraňovár_:ií poruch funkčnosti Benefity Café; 
3.4.4. obecná dk_tuali.zace Benefity .Cdfé tak, aby byl software v souladu a na úrovni óbdol::>nýéh dostupných řešení 

na trhu; · 
3.4,5. yykonání zr;y,ě_n Ber:iefity Café, aby byl systém v souladu s:dostupnými technologiemi. Specifické požadavky 

Objednatelé budou řešeny na-základě dohody Smluyních stran. 

3.5. Poskytovatel se zavazuje řešit požadavky Objednatele n~bo jeho zaměstnanců ve. lhůiách, ~teré jsou stanoveny 
v příloze č.1 .. Cena ,za záJaznickou a technickou podporu je•stanovena v ceníku, který je příloho_u .. č,.2 této,Srrilouyy. 

3.6. Poskytovatel zabezpečí P[o.střednictvím platebních. metod v <:::of.éferii Softw.are zprostředkóvqnf :Služeb V'Síti 
vybraných těiovýchovhých, sportovních a kulturních zařízení .a/nebo v·síti vybraných vzdelávadch, nebo 
rekreačních zařízení, a to v so.uladu.s yyt;lláškou.FKSP. 

4. ODMĚNA,A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4, 1, Odměna Poskytovatele za plněr_:ií předmětu této Smlouvy (,,!)dri'lěna") je stanovena v ceníku, kte_rý je .r:iedílr:iou 
součástí této Smlol'Jvý.jáko její příloha č„2. 

. .4:1.1. Standardní požadavek Objedhatele, do kterého se 'řadí·spróva ben?fitního·.systéml:) (např: úpravy ihlerních 
benefitů), zásahy do grafiky a t~~tu a,dalšíuprayy, které Poskytovatel vrárrici Benefity Café star;idardně n-abízí. 
jé poskytován Objednateli v ránii:iOdměný uvedené v čl. . 4.1. · 

A.1.2. siužby nad rámec. ceníku a nad rámec pogmín?k poskytování technické d zákdzpické podpory; b_udou 
poskytriuty za cenu, která bude. vždy předmětem písem,né dohody mezi Smluvními stranami. · 

4.2. Poskytovatel vystaví po skončení každého kalendářního měsíce Objednateli daňový c:Joklad ve výši reálně 
yyčerpanýct;i bodů a plateti f'.Q·zb_ožía služby zprostředkované prostředbictyírnBenefity Café a Odr:něny dle;ČI. 4.1, 
Objednatel 'je povinen uhr9di! Po_skytovateli daňový doklad do 21 kaler:\dá_řníct;i .dnů ode dne jet;io doručení. 
Poskytovatel.není oprávněr;i jednostranoě rr:iěnit fakturační a platebhí podmínky, 

4.3. OdhlěnuoPoskytovatele za provedení d impleme.ntaci nestandardního požadavku,poql_e čl. 5.1 . si:Smluvní;5trany vždy 
předém písemně ujednají dle náročnosti kónkrélníhQ nestandardního požadavků. Fdkturace bude provedena po 
řádném Rředqní nestandardnít;io změnového požada'-:"ku Objednateli. Datlový doklad t:lude splqtný do, 7 
pracovních dn_ů ode dne jeho doručení. · 



s. 

4.4. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

V případě prodlení Objednatele se zaplacením Odměny Poskytovateli podle čl. 4. 2. nebo čl. 4. 3 .. případně 
jakékoliv její části. je Poskytovatel oprávněn požadovat od Objednatele pouze zákonný úrok z prodlení podle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

APLIKACE NESTANDARDNÍCH POŽADAVKŮ 

Nestandardním změnovým požadavkem je požadavek nad rámec ceníku a nad rámec podmínek poskytování 
technické a zákaznické podpory. jakož i nad rámec požadavků vymezených v čl. 4. l . l . 

Objednatel bude posílat nestandardní požadavek na e-mail uvedený výše v čl. 3. 4. této Smlouvy. Zadaný 
nestandardní požadavek bude obsahovat alespoň popis požadované změny, požadovaný termín předání 
Objednateli k akceptačnímu testování a akceptační kritéria. 

Poskytovatel se zavazuje na zadaný nestandardní požadavek reagovat nejpozději do 14 kalendářních dnů a zaslat 
v této lhůtě Objednateli návrh řešení nestandardního požadavku. včetně jeho časové náročnosti a odměny 
Poskytovatele za implementaci a provedení nestandardního požadavku. 

Objednatel se zavazuje sdělit Poskytovateli. zda požaduje provedení nestandardního požadavku. nejpozději do 
30 kalendářních dnů od doručení návrhu řešení. V případě, že Objednatel nebude reagovat na změnový list v 
uvedené lhůtě, znamená to, že nesouhlasí s podmínkami uvedenými Poskytovatelem a Poskytovatel nestandardní 
požadavek ukončí bez realizace. 

5.5. Pokud v průběhu samotné realizace Objednatel změní/zruší dříve odsouhlasený nestandardní změnový požadavek 
podle čl. 6.1. bude Poskytovatelihradit do doby oznámení Objednatele o změně/zrušení požadavku již prokazatelně 
vzniklé náklady spojené s realízací tohoto zrušeného/změněného nestandardního požadavku. 

5.6. Poskytovatel se zavazuje řádně dokončený nestandardní požadavek předat Objednateli v dohodnutém termínu. 
Poskytovatel má nárok na jedno prodloužení dohodnutého termínu o dobu přiměřenou povaze realizovaného 
požadavku. a to za předpokladu včasného informování Objednatele před uplynutím původně dohodnutého 
termínu. 

5.7. Smluvní strany si písemně potvrdí předání a splnění nestandardního požadavku bez zjištěných vad. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Objednatel je oprávněn Benefity Café. nebo jakoukoliv jeho část či součást. použít výlučně k realizaci vnitřní politiky 
vůči jeho zaměstnancům a nesmí Benefity Café, respektive jeho část nebo součást. použít ani umožnit jeho použití 
na jiný účel, anebo třetí osobě bez souhlasu Poskytovatele. 

6.2. Poskytovatel bude plnit předmět této Smlouvy v souladu s požadavky Objednatele a jeho pokyny pokud budou v 
souladu se všeobecnými právními předpisy a pokud budou podle uvážení Poskytovatele vhodné. anebo účelné. V 
případě nevhodnosti pokynů Objednatele ho Poskytovatel upozorní na uvedenou skutečnost, a takovými pokyny se 
bude řídit jen v případě, pokud Objednatel výslovně bude trvat na jejich dodržení navzdory obeznámení 
Poskytovatele o jejich nevhodnosti. Poskytovatel však nezodpovídá za škodu způsobenou přímo. anebo nepřímo 
v důsledku těchto nevhodných pokynů. 

6.3. Poskytovatel poskytne objednateli reporting čerpaných zaměstnaneckých benefitů. Rozsah údajů v rámci 
reportingu je Poskytovatel povinen poskytnout v rozsahu. který odpovídá požadavkům vyhlášky FKSP. 

Reporting čerpání bude obsahovat: ID zaměstnance. jméno. přijmení, datum transakce. čas. částka. IČO partnera. 
název partnera, platební metoda, kategorie. Kategoriemi čerpání jsou: 

Vzdělání a rozvoj. kultura. tělovýchova a sport. rekreace 

6.4. Poskytovatel odpovídá za to. že zboží a služby pof12ované zaměstnanci Objednatele prostřednictvím Edenred Card 
u partnerů Poskytovatele bude v souladu s vyhláškou FKSP. 

6.5. Objednatel má zájem poskytovat svým zaměstnancům prostřednictvím Benefity Café výhradně benefity (příspěvky) 
ve formě nepeněžitého plnění dle§ 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění. tedy jako nepeněžní 
příspěvek. který je osvobozen od daně z přijmu fyzických osob. Z tohoto důvodu se Poskytovatel ve Smlouvě zavázal 
zahrnout do programu Benefity Café pouze takové benefity, které nepodléhají zdanění naturálního plnění 
poskytnutého ze strany zaměstnavatele zaměstnanci. 

6.6. Smluvní strany se dále dohodly na tom. že v případě. že u Objednatele bude probíhat kontrola příslušného finančního 
úřadu a nebo příslušné správy sociálního zabezpečení. pro jejíž provedení bude Poskytovatel povinen předložit 
doklady k čerpání benefitů svých zaměstnanců v rámci programu Benefity Café. a nebo. je Poskytovatel povinen 
předložit Objednateli na jejich písemnou výzvu doručenou prostřednictvím e-mailu na adresu 
jana rolkova@edenred cz výkaz čerpání benefitů. Výkaz čerpání benefitů je Poskytovatel povinen zaslat Objednateli 
elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu podatelna@zuova.cz to do l Oti kalendářních dnů od doručení výzvy. 

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

7 .1. Každá smluvní strana zodpovídá druhé smluvní straně za škodu vzniklou porušením povinnosti vyplývající jí z této 
Smlouvy. 



7.2. Po·skytovatel r:iezodpovídó Objednáťeli za škodu vzniklou Objednateli V důsledku jednaní či opomenut(jedndt třetí 
osót:>y. Poskytovatelnezodpovídá'za W<>du vzniklou Objednateli v důsledku okolnosti nezávislé na vůli Poskytovatele, 
které Objednatel nemohl ani při vyr19Íožení přir:riěřené péče zabránit neb.o za prodlení:či škodu způsobenou:tfetími 
osobarni. 

7'.3. Poskýtovatel neodpovídá Objednateli za škodu způsobenou nesprávným či neoprávněným používáním Benefity 
Cdfé. 

8. AUTORSKÁ A PŘÍBUZNÁ PRÁVA 

8.1. Objednatel b!:)re:na vědom~ že Benefity Café je dílem, na které se vztahuje dutorsl<opróvní ochrana; Taťo ochrana 
se névztahuje na grafiku, texty .. loga (Í,další'sl<>žky dodané Objednatelem. Objedr:idtel bere na vědomí, že,soucástí 
Benefity Café je Cafeteria Software, který je samostatným dílem, na který se vztahuje autorskoprávní o.chrana. 

•8.2. Poskytovatel prohlašuje. žeje oprávněný udělit Objetjnateli právo používatBenefity Café včetně jeho,sou.částí, a to 
na účely red_lizace vnitřní politiky Objednatele. Poskytova_tel uzavřením této Smlouvy uděluje Objednateli právo 
používat Benefity Café včetně jeho součástí, pfičemž uvedené právo je časově omezetié na obdobíúčinnosti této 
SmlóUvy a uze[!lně omezené územním:rozsahem území České republiky, pricemž právo použ[vat Benefity Eafé má 
charalder nevýhradní' licence. Odměna· za udělení souhlasu používat Benefity caíě ve šmyslu tohoto bodu je 
zahrnutá v odrněr:iě Poskytovatele ve smyslu ČL 4.1. teto Smlouvy. 

8;3. Objedhatel:není oprávněný udělit oprávnění používarBe.nefity Café třetí osobě Uvedené se·nevztát:iuje na používání 
Benefity Café zaměstnancům Objednatele, popřípa9ě o_sob kapitálově propojených s Objednatelem,. na které se 
vztahují práva a povinnosti této Smlouv.y.. · 

8.4. Objednatel nE:lhí opróvněn převést oprávnění používat Benefl!y Café na třetí .osobu. 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Objednatel prohlašuje a uzavřením této Smlouvy potvrzuje. že zpracovává osobní údaje 'jeho zaměstnqnců v 
souladu s Nařízením Evropského·parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.o ochraně fyzických osob 
•v souvislosti se zpraco~ťmím osobních ůdajů a,o volném.pohyby těcl;ltó,údajŮ'a o zrušenísměmice-95/46/ES {obecné 
nařízení o ochraně osobních úddjů) a dalšími obecně závaznými předpisy a v souladu s případným so~hl,dsem 
zaměstnance Objednatele uděleným prostřednictvím Benefity Café.- Dojde-li při plnění předmětu těto smlouvy l<e 
zpracovánLosobních údajů z_ciměstnanců Objednatele Poskytovatelem za '.Objednatele: ,zavazují se-.Sh1luvní'strany 
bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřít smlouvu o zpracc:i'vání osobních údajů podle, čl. -28 obecného 
nařízení o ochraně osobních ú_dajů. · · 

10. DORUéovM.ií 

1 O, 1. Dokumenty týkající se vzniku, ukončemí r,iebo změny této Smlouvy musí býJ čin~ny písemnou formou .a doručeny 
druhé smluvní straně -osobně. ánebo i:;>rostřednictvírri jiného subjektu (např. pošty)',, k rukám ,statutárního orgónu na 
adresy 'Uvedené v záhiaví te.tó SmJouv,y, případně na adresť oznómené drUh:é smluvní straně po dobu trvání této 
Smlouvy. Doručení písemností nastélvá dnem jejího převzetí druhou smluvhí stran.ou. Písemnost. se považuje za 
doručenou .i dnem, kdy druhá strana: zásilku odmítla: převzít případr:iě uplyriytíil} lhůty k převzetí zásilky 1;J .subjektu, 
který byl povinen ji doručit. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že ostatní k_oh)unikace než ta uvedena v Čl. 11 .1 může být činěna rovněž elektronickou 
poštou, anebo:faxem nebo'telefonický a to tal<to: 

v případě Poskytovatele: Jana Rolkova, email. adresa: jana.rolkoVa@edenrÉ':)d.com, tel. č. +420·737 269 648, 

v případě' Objednatele: Jitka Šp'alková, email. adresa: poddielna@zuova.cz, tel. 596 200 112 

Písemnost. se považuje za dorucenou také okamžikem potvrzení úspěšného doručení e,mailové zprávy. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11 .1 . Tato Sr:nlouva .se uzavíró na dobu určitou do 31 . 12. 2022 a riabývó platnost dnem jejího podpisu Smluvfi,ír:ni:st~a,nami 
a účinn9s.t d.nem uvElřejnění v registru smluv, nd:platnost jejíct:i změn a doplnění jepoiřebná jej(písemhP: forma, 

11.2. Objednatei nebo Pos_kytovatel je oprávněn ukončit Smlouvu bez uved.ení důvodl:J písemnou výpovědí.s výpovědní 
dobou 3 (tři) měsíce.Výpovědr;ií doba počíná běžet prvním dnem měs[i::e hósledujícím poměsíci, ve kterém byla 
výpově'd doručena druhé sn:ilu'{ní st~ar;iě. Výpověď se považuje za dorUč:enou uplynutím třetího pracovního drie od 
jejího prokazatelného odesló[lí. Smluvní strany si ujednávají možnost ukončení Smlouvy vzájemnou písemnou 
dohodou. 

11.3. v případě ukončení iéto smlóuvy je :Poskytovatel poviner,i předat Objednaieii vyúčtování s přehled.em čerpání 
benefitů jednotlivými zaměstnanci, z nejž bude zejména jednoznačně patrné. kolik bodu/bene_fitů kterému 
zaměstnanci k okamžiku ukončení smlouvy zb,;,valo k vyčerpání o k jakému datu měly které bodý ,exspirovat; 
Vyúčtb~ání je 'PqskyJovQtel povinen předat Objedr:idt~li do 30 dn,ů od ukončení smlouvy, jinak je povinen k vyzvě 
Objednatele ZQplatit aju smluvní pokutu ve výši 1 ó.000,- kč. 

11.4. Vztahy mezi Smluvními .stranami neapravené'. touto SmlouVoú se řídí Všeobecnými obchodními po·dmír;ikami 
pro Obchodní sniÍoUvu (dóle jer;i „VOP"), jejichž aktuální verze je k dispozici na WWW'.Eldenred,cz, a které tvoří 
v souladu s příslušnými ustanoveními p[ávních předpisů nedílnou součást této ·smlouvy a jsqu přílohou č.,3 této 
Smlouvy. Součástí této.Smlouvy je i ceník PoskyJcxatele. kterÝje přílohou č. 2:.Podpisem,téfo Shilouvy Objednatel potvrzuje, 



že se seznámil s obsahem a významem VOP a ceníku. jakož i dalších dokumentů, na které se ve VOP nebo v ceníku odkazuje, 
a výslovně s jejich zněním souhlasí. Objednatel tímto prohlašuje. že ho Poskytovatel upozornil na ustanovení, která odkazují 
na VOP a ceník stojící mimo vlastní text smlouvy a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Objednatel bere na vědomí, 
že nesplnění povinností či podmínek uvedených ve VOP nebo v ceníku může mít stejné právní následky jako nesplnění 
povinností a podmínek vyplývajících ze Smlouvy. 

11.5. Tato Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. Vztahy vyplývající z této Smlouvy budou řešeny podle českého práva. 

1 1 .6. Smluvní strany prohlašují, že svou vůli v této Smlouvě projevily svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, že Smlouva 
nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek. s jejím obsahem souhlasí po přečtení bez výhrad, doplňků 
a jiných změn a na znamení souhlasu ji vlastnoručně podepisují. 

11.7. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě 
nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Poskytovatel. 

Za Objednatele/ Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Jméno: Ing. Eduard Ježo, ředitel 

Za Poskytovatele/Edenred CZ 

Jméno: ______ _ 

Dagmar 
Horová, 
DiS. 

Digitally ~gned by 
Dagmar Horová, 

' DiS. 
· Date: 2022.04.26 
19:29:52 +02·00· 

Datum a podpis: ______ _ 



1. i. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

.. . , 

Příloha č, 1 

Podmínky poskytování technické a zák~znické poaporý Benefity Café 

Poskytovatel se zavazuje, za účelem zajištění úžívání Benefity Ccifé Objednatelem. resp. jeho uživatelů. zajišťovat 
technickou ~držbu Benefity Café v rozsahu, která je pot~ebná k zajištění funkčn'osti Benefity Cafél. respektive jeho 
součastí .. po. d_obu platn,osti. a účinnosti této.Smlouvy, 

Poskytovatel_rná právo 3 x měsíčně na tzv. ,,okno údržby" po předchozím ohlášení Objednqteli. 

Jako_ukoliv v.g_du fur;ikčnosti Benefity Café. respektive jeho části nebo. součásti (,,yada'iLie Obje_dnatel 'i uživatel 
opráVněh/povinenbenbylečného oďl<iadu ozfiámit Poskytovateli. respektive jím určené osobě. 

Vada se má ·za nahlášenou okamžikem přijetí ěcmailu nebo tel: hov.oru na telefonní Číslo nebo en:,ailovou adresu ... 
které.}sou uvedeny v <::lánku č. 3.4 .. Smlouvy. 

Vadou se ro_zun:ií jakákoli vada poskytovaných plnění a sluteb dle této Smlouvy, která bráhí ve využívání 
poskytovanýtlJ funkcionalit Benefity Café. Furikcionalita[lljjsou .myšleny, jak standardní funkce óbsciž_ené v dodané 
základní verzi systému .. tak i veškerá objednaná zákqzrii<::_ká řišerií dodaná Poskytovatelem. Vqdy je. potřeba 
klasifikovat z·pohledtJ c::lůležitosti na chod systému nebo využívqnj poskytované funkčnosti dle následující klasifikační 
t b lk kl Tk . d ' ď P k t t I a u (V, OSI I ClCI VO prova ( os :v-ova e. 

,, I . 

Incident· . Doba oc_jezvy Doba začatkÚ řešení . 
1, ... 

Te~IJ~lcká podpora 
., . " , . 

' .. 
' 

Kritický (Aplikace zcela selhala; nebo je rozsáhle poškozena. Nejpozději 1 hócl_i(\a. Pos~ytovatel 
Některé nebo všechny části portálu podporujíd:hlavní je povinen zahÓjlt odstral'.\ování 
procesnelhaly a jsóu zcelq n~funkční nebo je jejich vady bez zbytečneho odkladu a 
funkčnost omezena fok. že je. kritickým způsobem ovlivněna vadu odstraňovai'bez-
činnost aplikace. Zárove'ň neexistuje postup pro náhradní' neodůvodněného přerušení. 
řešení a problém .ani neíte dbčósně pfeklenout užitím Odstranění:závady bůde'v 
běžných postuoů.) Okamžitě nezbytně nutném čase. 

Poskytovatel je p'ovinen informovat 
Vysoký (Poruchy, ktere př/ používání a·využíváníAplikace .. či o plánu odstraíl'ěhí.záYódý a jejím 
:systému způsobují próvcizhí problémy, dle neznemožňují časovém harmohogram_u · · 
provoz; anebo vzniklé problém.y'lze dočasně řešit náhradním nejpozději do 4 hodin od nqhlášer;ií 
řešením) 30.minut závady. 

Poskytovatel je poYir)e·n iriformovdt 
o plónu odstranění závady ajejírji 

Standardní (Aplikace či Systém je provozovatelný, problémy časovém harmonogramu 
neovlivňují h:Jnkcionálit.ú () zplÍsóbují pouze·drobné potíže na 1;1ejpozději do .:is· hodin od 
straně Ob1ednatele/u'žívatele bezvlivu na věcnou funkčnost) 4hodiny nahlášení závady. -- I• 

. 

Dn,h:požadavku: Dcibaode~ 11: Doba\yyřešení 
. ,. 

Zákaznicléá podpora pro Oblednatele · , ... .. . . , 

Provozní požadavek/ správa systému· (illlport bodových / 
zaměstnanec~ých dat mimo domluvené termín')'.. požadavky 72 ho.din 
na reporting, změny zaměstnaneckých dat / účtů /změna Okamžitě/online samosprávou 
bodového nároku. statusů. skuoin„ 2'.pracovní dny ořes.klienťskou administraci portálu· 

1 týden ~krz zókaznickou podponí 
Obsahově změnově požadavky (áktua!izace text0 v portále. Okamžité/online samosprávou 

přé klientskou áoininistraci portálu uoload požadovaných dokumenťů do cáfeterie, 2 pracovní dnY 
Techni_ckě./ funkční změnově požadavky (konfigurační Dle rozsqhu / náJo.čnosti 
změny) 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

2pracovní dnY požadovaných změn 

Doba. určená v hodinách a ininutáchje.-úplatr'íována po dobu, po. kterou Poskytovatel pos~ytuje službu:infolinky. pro 
zpracovaní všech typů p'ožaoavkú díe 'čL 3.4. Smlouvy. . 

Poku_d i;iení vada výslovně uvedena ve výčtu uvedeném v tabulce výše, bude kategorizována po vzájer:nQé d9hodě 
SmhJVQÍCh strqQ, 

Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněný plnit předmět této Smlouvrosobn'ě. anebo prOstřednic:;:tvím 
třetí osoby, respekt\ve třetích osob. Smluvní strany se dohodly,._že "F,'qskytovqtel je oprávněný vykonávaHechnickou 
podp'oru provozovqr:ií Begefity Café.osobně. anebo zabezpečit:její vykonávání pros_třednictvím třetí'osoby,.respektive 
třetích osob. Třetí osobou se dle tohoto článku smlouvy rozumí dodavatel Poskytovatele; který pro Poskytovatele 
dodává služby spojeně Š Caféteria Softwarem nebo Benefity Café,. PoskyfóvÓtel oqpovídá za třetí osoby dle .tohoto 
odstav.Ce tak, jako by plnil sám. .. 

Místo plnění předmetu·této Smlouvy určí Poskytovatel. 



l . l O. Jakákoliv lhůta na splnění povinnosti, anebo závazku uvedená v této Smlouvě se přiměřeně prodlužuje o období 
prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti potřebné pro plnění předmětu této Smlouvy a taktéž o období. 
během kterého okolnost mimo kontrolu Poskytovatele maří. respektive ztěžuje, plnění předmětu této Smlouvy. 
V případě že Objednatel neposkytuje Poskytovateli dostatečnou součinnost nezbytnou pro řádné a včasné plnění 
této Smlouvy, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele bezodkladně písemně upozornit s uvedením 
konkrétních případů nedostatečné součinnosti a výzvou k nápravě, v opačném případě se má za to. že Objednatel 
poskytoval Poskytovateli dostatečnou součinnost. Okolnostmi mimo kontrolu Poskytovatele jsou pouze případy vyšší 
moci, nikoliv však již např. zpoždění způsobené subdodavateli Poskytovatele. 





Ceník - příloha č. 2 
I Implementace cafeterie Benefity Café 

íPoložka 
Kompletní nastavení cafeterie v rozsahu objednávky (CWO) 

Project management a Consulting související s implementaci 

Zajištění komunikační kampaně v rozsahu objednávky (CWO) 

Kompletni nastaveni cafeterie (cena za zřízeni aplikace) 

Poplatek za uživatele - měsíčně 

Klientská administrace 

Standardní reporty 

Uživatelská Podpora 8/5 

Klientská Podpora 8/5 

Technická podpora 8/5 

Provoz a podpora 
Základiíi provoz 

Sociální a komunikační funkce (ankety, newslettery, pop-up okna) 
Kompletni cena za provoz měsičně 

Extra varianty 
iPóložka 
Implementace dostupných rozšiřujících funkcionalit po spuštění systému (cena za 
modul) 
Implementace a vývoj funkcionalit/ modulů na míru (cena za hodinu) 
Změnové požadavky s nutností vývoje 

Dodatečné školení zaměstnanců (m než 1 den úvodního školení, po více skupinách 
- 1 skupina max. 100 zaměstnanců) 

Standardní cena Cena Í1Q slevě 
./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

69 000,00 Kč 0,00 Kč 

Standardní cena Cena.po slevě 
./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

./ ./ 

4000,00 Kč 0,00 Kč 

Standardni cena Cena po slevě 

5 000,00 Kč 0,00 Kč 
1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 
dle rozsahu dle rozsahu 

8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 

!Provize z čerJJání Standardni cena Cena J!Q slevě Kdo hradí 
Platební brána Edenred (provize z čerpání) 3,00% 0,00% klient 

Edenred Card (provize z čerpání) - peněženka Edenred Benefits 3,00% 0,00% klient 
Benefit na fakturu 10,00% 0,00% klient 
~platl<y karta _ _ _____ _ Standard ni cena Cena po.slevě Kdo hradí 
Edenred Card FKSP (personalizovaná karta vydání hromadně) 100,00 Kč 0,00 Kč klient 
Edenred Card FKSP (znovuvydání karty v případě ztráty, odcizení) 150,00 Kč 0,00 Kč zaměstnanec 
Edenred Card FKSP (obnova karty po exspiraci) 100,00 Kč 0,00 Kč klient 
~pravné _ - - --- --~- Standardní cena Cena p<> slevě Kdo hrad! 
Dopravné karta hromadné (nová, znovuvydání karty v případě exspirace)-Česká pošta 350,00 Kč 0,00 Kč klient 
Dopravné karta hromadné (nová, znovuvydání karty v případě exspirace)- Kurýr 500,00 Kč 0,00 Kč klient 
Dopravné karta individuální (nová, znovuvydání karty v případě ztráty/odcizení)-Česká p 50,00 Kč 0,00 Kč zaměstnanec 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

V..................... dne 22.4.2022 

podpis poskytovatele: 

Edenred CZ s.r.o. 

D 
Digitally signed by 

agmar Dagmar Horová, DiS. 

Horova' o,·s Dat.':: 2022.04.22 
I • 14:42:20 +Q2'00' 

V Ostravě dne 22.4.2022 

podpis objednatele: Ing. Ježo Eduard, ředitel 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Ing Ed a d Digitálně podepsal 
• U Í Ing. Eduard Ježo 

Ježo .Datum:2022.04.22 
13:19:26 +02'00' 
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