
Smlouva o zajištění správy benefitů a 
poskytování servisní a technické podpory 

prostřednictvím Cafeteria systému  
číslo Smlouvy u Poskytovatele:   

číslo Smlouvy u Objednatele: 200220567/R 
 

Smluvní strany: 

1. Výzkumný Ústav Železniční, a.s. 

se sídlem:  Novodvorská 1698/138, 142 00 Praha 4 
IČO:   27257258 
DIČ:   CZ27257258 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 10025  
zastoupená:        
        
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1 
číslo účtu:  13806-011/0100 

(dále jen „Objednatel“) 

a  

2. Edenred CZ s.r.o. 

se sídlem:   Praha 8, Pernerova 691/42, PSC 186 00 
IČO:   247 45 391 
DIČ:   CZ 247 45 391 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddı́l C, vložka 170804 
zastoupená:        
bankovní spojení: Komerčnı́ banka, a.s. 
číslo účtu:  43-1680820217/0100 
 

(dále jen „Poskytovatel“) 
  
 

(Poskytovatel a Objednatel dále také jen jako „smluvní strana“, nebo společně jako 
„smluvní strany“)  

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), 
na základě vzájemné shody tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).  



I. Preambule 

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku procesu výběru Poskytovatele s 
názvem „Cafeteria systém“ a vítězné nabídky Poskytovatele podané dne 15. 5. 2022 
(dále jen „Nabídka“), kterou předložil v návaznosti na výzvu Objednatele k podání 
nabídky a prokázání splnění kvalifikace ze dne 26. 4. 2022. Nabídka Poskytovatele 
tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. 

2. Poskytovatel potvrzuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných k řádnému 
plnění předmětu Smlouvy a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, 
legislativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu Smlouvy a že disponuje 
takovými odbornými znalostmi, které jsou k jeho provedení nezbytné. 

II.  Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli služby a 
provozovat pro Objednatele a jeho zaměstnance (dále také jen „Oprávněné osoby“) 
systém pro správu zaměstnaneckých výhod (dále jen „Cafeteria systém“), a to v 
souladu s požadavky Objednatele na Cafeteria systém uvedenými v Příloze č. 1 této 
Smlouvy a v souladu s vlastnostmi Cafeteria systému uvedenými v Nabídce 
Poskytovatele (Příloha č. 5 Smlouvy), a umožnit Oprávněným osobám čerpání 
zaměstnaneckých výhod prostřednictvím tohoto Cafeteria systému. 

2. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Poskytovatele: 

a) předat Oprávněným osobám uživatelská jména a hesla/karty a poskytovat 
Oprávněným osobám plný a nerušený přístup ke Cafeteria systému a jeho užívání 
prostřednictvím PC/notebooků nebo mobilních telefonů/tabletů Oprávněných 
osob a sítě internet; pro obsluhu Cafeteria systému z mobilních telefonů/tabletů 
Oprávněných osob bude určena mobilní aplikace nebo plně responzivní PC verze 
internetového portálu/webového rozhraní. Cafeteria systém bude dostupný 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou plánovaných odstávek, na které musí být 
Objednatel Poskytovatelem upozorněn s dostatečným předstihem; 

b) nastavit Cafeteria systém v souladu s požadavky Objednatele na Cafeteria 
systém uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy a v souladu s vlastnostmi 
Cafeteria systému uvedenými v Příloze č. 5 této Smlouvy, implementovat 
Cafeteria systém v prostředí Objednatele a zahájit ostrý provoz Cafeteria 
systému nejpozději od 1. 7. 2022 (za předpokladu, že Objednatel poskytne 
Poskytovateli potřebnou součinnost); 

c) poskytovat Oprávněným osobám telefonickou a e-mailovou technickou 
(uživatelskou) podporu Cafeteria systému na Poskytovatelem určeném 
telefonním čísle a e-mailové adrese v minimálně v následujícím rozsahu: 

 vyřizování požadavků týkajících se nefunkčnosti Cafeteria systému nebo 
některých jeho částí minimálně každý pracovní den v provozní době od 8:00 
hodin do 19:00 hodin, 

 vyřizování požadavků na užívání a obsluhu Cafeteria systému minimálně 
každý pracovní den v provozní době od 8:00 hodin do 19:00 hodin, 

 vyřizování požadavků na provedení změny v nastavení Cafeteria systému 
minimálně každý pracovní den v provozní době od 9:00 hodin do 17:00 hodin, 



 vyřizování požadavků na provedení úpravy Cafeteria systému minimálně 
každý pracovní den v provozní době od 9:00 hodin do 17:00 hodin, 

d) provádět změny v nastavení a úpravy Cafeteria systému dle požadavku 
Objednatele, 

e) provést školení pro Oprávněné osoby v obsluze Cafeteria systému 
v následujícím rozsahu: 

 úvodní školení v místě plnění dle čl. III. odst. 2 této Smlouvy určeném 
Objednatelem; částečně v průběhu implementace Cafeteria systému a 
částečně v době po zahájení ostrého provozu Cafeteria systému dle požadavků 
Objednatele, 

 další školení vždy v návaznosti na každou uživatelsky významnou změnu 
Cafeteria systému; o tom, zda se jedná o uživatelsky významnou změnu 
Cafeteria systému, rozhoduje vždy Objednatel. 

III. Doba a místo plnění 

1. Poskytovatel se zavazuje vytvořit, implementovat a spustit Cafeteria systém dle 
časového harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této Smlouvy, a to tak, aby byl 
Cafeteria systém předán Objednateli plně funkční nejpozději do 1.7.2022. O předání a 
převzetí plně funkčního Cafeteria systému bude stranami vyhotoven předávací 
protokol. Plně funkčním systémem se rozumí systém obsahující všechny účty 
uživatelů, který byl otestován a schválen ze strany Objednatele a Poskytovatelem 
spuštěn. Školení zaměstnanců proběhne po spuštění Cafeteria systému dle 
harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. 

2. Místem plnění (zejména implementace a předání Cafeteria systému, školení) je sídlo 
Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy, dále areál Zkušebního centra VUZ Velim 
na adrese Výzkumný Ústav Železniční, a.s., Zkušební centrum VUZ Velim, Cerhenice, 
281 02 Cerhenice. Předání karet zaměstnanců Objednatele proběhne na základě 
písemné výzvy Objednatele v průběhu trvání této Smlouvy, nejpozději do 30. 6. 2022. 
Technická a servisní podpora Cafeteria systému, případně i jiné části plnění, mohou 
být poskytovány též vzdáleným přístupem. 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel je oprávněn Cafeteria systém využít výlučně k realizaci poskytnutí služeb 
v oblasti kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Objednatele v rámci benefitů 
poskytovaných Objednatelem zaměstnancům v souladu s předmětem této Smlouvy 
uvedeným v článku II. této Smlouvy; Objednatel nesmí Cafeteria systém využít ani 
umožnit jeho využití k jinému účelu. 

2. Objednatel poskytne Poskytovateli veškerou součinnost v rozsahu potřebném pro 
řádné plnění předmětu této Smlouvy. 

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

4. Objednatel je oprávněn pro každý nadcházející kalendářní rok stanovit výši 
finančního příspěvku či jeho poměrné části na jednu Oprávněnou osobu, který bude v 
rámci Cafeteria systému přepočten na příslušný počet bodů. Tento příslušný počet 



bodů bude spravován na osobním účtu vytvořeném pro každou Oprávněnou osobu v 
Cafeteria systému. Výše příspěvku může být v následujících letech měněna, tj. 
navyšována či snižována dle rozhodnutí a aktuálních potřeb Objednatele. Pro účely 
čerpání bodů Oprávněnou osobou má 1 bod hodnotu 1,00 Kč. 

5. Poskytovatel je povinen poskytovat služby tak, aby Cafeteria systém byl od jeho 
předání Objednateli a po celou dobu trvání smluvního vztahu plně funkční a připraven 
k využití Oprávněnými osobami. 

6. Poskytovatel se zavazuje předkládat měsíční přehled o čerpání bodů jednotlivými 
Oprávněnými osobami, 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 Poskytovateli platbu za využité služby dle článku V. této 
Smlouvy. 

7. Poskytovatel se zavazuje, že Cafeteria systém bude podporován internetovým 
portálem/webovým rozhraním s možností personifikovaného přístupu a přihlášením 
zvlášť pro každou Oprávněnou osobu s vytvořením jejího osobního účtu (konta). 
Internetový portál/webové rozhraní musí poskytovat Oprávněné osobě mj. informace 
o stavu bodů na jejím kontě, které může využít, a specifikaci smluvních partnerů, kde 
je možné tyto body využít, včetně možnosti zobrazení pouze těch služeb, které 
odpovídají výši zůstatku bodů na kontu Oprávněné osoby. Ty ze smluvních partnerů, 
u kterých Oprávněné osoby nemohou ve vazbě na platnou právní úpravu dopadající 
na Objednatele body čerpat, případně produkty, služby nebo jejich část, u nichž 
čerpání není dle platné právní úpravy dopadající na Objednatele možné, nesmí 
Poskytovatel do nabídky přístupné Oprávněným osobám zařadit, případně umožnit 
jejich poskytnutí v rozporu s podmínkami stanovenými platnou právní úpravou. 
Poskytovatel nese plnou odpovědnost za porušení tohoto ustanovení. V případě, že 
Objednateli budou uloženy v důsledku porušení tohoto ustanovení ze strany 
příslušných orgánů sankce, zavazuje se je Poskytovatel v plné výši Objednateli 
nahradit. 

8. Poskytovatel se zavazuje průběžně publikovat a aktualizovat seznam svých smluvních 
partnerů, a to na webových stránkách Poskytovatele, případně dalších informačních 
materiálech (písemných nebo elektronických). Poskytovatel se zároveň zavazuje, že 
po celou dobu smluvního vztahu zajistí dodržení naplnění podmínek (oblasti 
poskytovaných služeb, minimální počet smluvních partnerů apod.), stanovených 
v Přílohách 1 a 5 této Smlouvy. 

9. Poskytovatel je povinen zajistit, že platnost bodů počíná vždy prvním dnem 
příslušného kalendářního roku a končí posledním dnem příslušného kalendářního 
roku. Nevyužité body Oprávněných osob v rámci jednoho kalendářního roku nesmí 
Poskytovatel převést těmto Oprávněným osobám do následujícího kalendářního roku. 
Poskytovatel je povinen zajistit, že body v Cafeteria systému nelze směnit za hotovost 
(cash back) a nesmí být čerpány mimo smluvní síť Poskytovatele. V kalendářním roce 
2022 počíná platnost bodů ode dne předání Cafeteria systému dle čl. III odst. 3.1. 
Objednateli. 

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

11. Poskytovatel se zavazuje upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či 
výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou 



pro plnění nezbytné. Poskytovatel je povinen neprodleně Objednateli písemně 
oznámit překážky, které mu brání v plnění a výkonu dalších činností souvisejících s 
plněním dle této Smlouvy. 

12. Poskytovatel prohlašuje, že Cafeteria systém netrpí věcnými ani právními vadami. 
Pokud by se toto prohlášení ukázalo jako nepravdivé, zavazuje se Objednateli nahradit 
veškerou škodu, vzniklou v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení. 

13. Poskytovatel je po celou dobu plnění této Smlouvy povinen mít uzavřenu platnou a 
účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu a 
nemajetkovou újmu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě při a v souvislosti s 
plněním předmětu této Smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 
5.000.000,00 Kč nebo jeho ekvivalentu v jiné měně. Třetí osoba podle předchozí věty 
musí zahrnovat také Objednatele. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení 
vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), zejména ve vztahu 
k Objednateli nebo předmětu Smlouvy, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám 
standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. Poskytovatel je povinen výše 
uvedenou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání 
této Smlouvy a řádně hradit sjednané pojistné. Tímto ustanovením nejsou dotčena 
práva Objednatele na náhradu škod, které vzniknou v případě nedostatečného krytí 
rizik pojistnou smlouvou uzavřenou Poskytovatelem. 

14. Zhotovitel je povinen Objednateli kdykoliv během trvánı́ této Smlouvy, nejpozději však 
do 5 pracovnı́ch dnů od doručenı́ pı́semné výzvy Objednatele, prokázat existenci 
pojištěnı́ v uvedeném rozsahu, a to předloženı́m originálu či úředně ověřené kopie 
aktuálnı́ho pojistného certifikátu nebo ekvivalentu vydaného přı́slušnou pojišťovnou 
Poskytovatele. Doklad o pojištění Poskytovatele je přílohou č. 4 této Smlouvy. 

15. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Poskytovatel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostı́ Poskytovateli 
veškerou potřebnou součinnost. 

16. Poskytovatel se zavazuje v souvislosti s plněním dle této Smlouvy nepožadovat po 
Oprávněných osobách úhradu jakýchkoliv cen, poplatků, nákladů apod., s výjimkou 
poplatku za doručení duplikátu platební karty na poštovní adresu na území České 
republiky určenou Oprávněnou osobou ve výši 0 Kč. 

V. Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na 
zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění 
Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 OZ. 

2. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli každý měsíc částku odpovídající 98,59 % 
hodnoty zaměstnaneckých výhod uplatněných Oprávněnými osobami v předchozím 
kalendářním měsíci (dále jen „Hodnota zaměstnaneckých výhod“). 

3. Hodnota zaměstnaneckých výhod bude vždy hrazena na základě faktury, kterou je 
Poskytovatel oprávněn vystavit k poslednímu dni kalendářního měsíce, který je 
zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Nad rámec Hodnoty zaměstnaneckých výhod není Poskytovatel oprávněn v 
souvislosti s plněním dle této Smlouvy fakturovat Objednateli žádné další ceny, 



poplatky, náklady apod.; Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli všechna 
plnění dle této Smlouvy bezúplatně. 

5. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných 
právních předpisů ČR, zejména zákona o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat ve 
vztahu k plnění věcně správné údaje; Poskytovatel je povinen doručit Objednateli 
fakturu na adresu sídla Objednatele nebo v digitální podobě na e-mailovou adresu 
      nebo do datové schránky s identifikátorem m37gziu, a to nejpozději 
do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.  Splatnost faktur vystavovaných dle této Smlouvy bude 30 kalendářních dnů ode dne 
vystavení daňového dokladu s náležitostmi podle příslušné právní úpravy a Smlouvy 
(faktura bude mimo ostatních náležitostí obsahovat odkaz na tuto Smlouvu). 

7. Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy. Pokud faktura 
nebude mít stanovené náležitosti, nebo na ní budou uvedeny nesprávné údaje, je 
Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit fakturu Poskytovateli, lhůta splatnosti 
pak běží znovu od doručení opravené faktury.  

8. Poskytovatel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv 
závazku Objednatele na základě Smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o 
DPH. Pokud bude Poskytovatel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve 
smyslu § 106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně 
písemně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.  

9. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z 
přijatého zdanitelného plnění od Poskytovatele, má Objednatel právo bez souhlasu 
Poskytovatele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona 
o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH 
podle faktury vystavené Poskytovatelem na účet správce daně Poskytovatele a 
Poskytovatele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH 
na účet správce daně Poskytovatele a jeho vyrozumění o tomto kroku se závazek 
Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze 
Smlouvy považuje za splněný. 

VI. Autorská a příbuzná práva 

1. Objednatel bere na vědomí, že Cafeteria systém je dílem, na které se vztahuje 
autorskoprávní ochrana. 

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

3. V případě, že třetí strana uplatní nárok z důvodu porušení patentu nebo 
autorského práva v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy Poskytovatelem, 
bude Poskytovatel hájit Objednatele před takovým nárokem na své náklady. 
Poskytovatel uhradí veškeré náklady, škody nebo poplatky uložené soudem nebo 
vynaložené Objednatelem na základě uzavřeného smíru, dohody o narovnání, 
případně vykonatelného rozhodnutí. 



VII. Doba trvání smlouvy, ukončení Smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. 
Dnem uzavření této Smlouvy je den označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li 
takto označeno více dní, je dnem uzavření této Smlouvy den z označených dnů 
nejpozdější. 

2. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou stran, výpovědí ze strany 
Objednatele či Poskytovatele, zánikem jedné ze stran bez právního nástupce, nebo 
odstoupením ze zákonných či smluvních důvodů. Oznámení o odstoupení musí být 
písemné a musí být doručeno druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě. 

3. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje zejména, nikoliv 
však výlučně, případ, kdy: 

a) se Poskytovatel dostane do prodlení se splněním povinnosti dle čl. II. odst. 2 
písm. b) této Smlouvy o více než 30 kalendářních dnů; 

b) Poskytovatel ve více než 5 případech poruší svou povinnost vyřídit požadavek 
Oprávněné osoby dle čl. II. odst. 2 písm. b) této Smlouvy; 

c) Poskytovatel poruší některou z povinností zpracovávat osobní údaje v souladu 
čl. IX. odst. 14 této Smlouvy; 

d) Poskytovatel poruší svou povinnost mlčenlivosti dle čl. IX. odst. 7 až 10 této 
Smlouvy.   

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, bude-li zjištěno, že 
druhá smluvní strana je v úpadku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace. 

5. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje zejména, pokud se 
Objednatel dostane do prodlení s úhradou faktur vystavených dle této Smlouvy na 
dobu delší než 30 kalendářních dní. 

6. Odstoupení od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy musí být příslušnou 
smluvní stranou učiněno v souladu s ust. § 2002 OZ bez zbytečného odkladu poté, co 
k podstatnému porušení Smlouvy došlo. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této Smlouvy rozumí lhůta 
v délce 30 kalendářních dní od okamžiku, kdy se smluvní strana o podstatném 
porušení Smlouvy dozvěděla. 

7. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být zasláno druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

8. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, s tím, že 
výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, v němž Objednatel doručil výpověď Smlouvy 
dodavateli. 

9. Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět  

a) bez udání důvodu, a  

b) s účinností k 31.12. příslušného kalendářního roku, a 

c) tak, aby mezi dnem, ve které dodavatel doručil výpověď Objednateli a koncem 
příslušného kalendářního roku bylo alespoň 6 kalendářních měsíců. 

10. Ukončení této Smlouvy nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti vyrovnat své 
závazky vzniklé nedodržením povinností (sjednané smluvní pokuty, náhradu škody), 



včetně závazků vzniklých po dobu účinnosti této Smlouvy, a dodržovat závazky v 
oblasti ochrany osobních údajů, povinnost mlčenlivosti, případně další závazky, které 
mají přetrvat i po ukončení této Smlouvy. 

VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení, náhrada škody 

1. V případě prodlení Poskytovatele se splněním povinnosti dle čl. II. odst. 2 písm. b) této 
Smlouvy vzniká Objednateli právo na uplatnění smluvní pokuty vůči Poskytovateli ve 
výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedostupnosti Cafeteria systému jako celku nebo některých jeho 
funkcionalit nepřetržitě po dobu delší než 48 hodin vzniká Objednateli právo na 
uplatnění smluvní pokuty vůči Poskytovateli ve výši 10.000,00 Kč za každých 
započatých 12 hodin trvání nedostupnosti Cafeteria systému. 

3. V případě nedostupnosti Cafeteria systému jako celku nebo některých jeho 
funkcionalit v rozsahu větším než 5 % doby, po kterou má být Cafeteria systém 
dostupný, vzniká Objednateli právo na uplatnění smluvní pokuty vůči Poskytovateli 
ve výši 5.000,00 Kč za každých započatých 12 hodin trvání nedostupnosti Cafeteria 
systému, když rozsah nedostupnosti bude stanovován vždy za předchozích 6 měsíců 
trvání Smlouvy (tj. za období leden až červen a za období červenec až prosinec). 

4. V případě porušení, byť jen některé, z povinností Poskytovatele sjednaných v článku 
II., IV. či v dalších ustanoveních této Smlouvy, pokud jejich porušení není 
sankcionováno sjednanou samostatnou smluvní pokutou, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,00 Kč za každý 
jednotlivý případ nesplnění povinnosti. 

5. V případě prodlení Objednatele s úhradou Hodnoty zaměstnaneckých výhod vzniká 
Poskytovateli právo na uplatnění úroků z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších 
předpisů.  

6. V případě, že některá ze smluvních stran v rozporu s touto Smlouvou převede svá 
práva a/nebo povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího 
výslovného souhlasu druhé smluvní strany, má druhá smluvní strana nárok na 
smluvní pokutu ve výši 200.000,00 Kč, a to i v případě, že by se takový převod ukázal 
být neplatný. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany konstatují, že se tato 
smluvní pokuta neuplatní v případě převodu podílu/ů ve společnosti Poskytovatele, 
nebo převodu závodu Poskytovatele nebo jeho části. 

7. V případě, že kterákoliv smluvní strana dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, má druhá 
smluvní strana nárok na smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty zastavené nebo 
postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý 
případ takového postoupení nebo zastavení, a to i v případě, kdy by se postoupení 
nebo zastavení ukázalo jako neplatné. 

8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není 
dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
příslušná smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 OZ se nepoužije. 



9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Objednatele na splnění povinnosti, k níž 
se smluvní pokuta vztahuje. 

10. Nárok na zaplacení smluvní pokuty není podmíněn zaviněním na straně strany 
povinné k její úhradě. 

11. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dní ode dne, kdy porušující smluvní 
strana obdrží písemné vyčíslení smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn svůj nárok 
na zaplacení smluvní pokuty započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu Hodnoty 
zaměstnaneckých výhod. 

12. Poskytovatel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě jsou přiměřené 
vzhledem k povinnostem, k jejichž splnění se váží. 

IX. Ostatní ujednání 

1. Poskytovatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části 
na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele. 
Objednatel si tímto vyhrazuje právo takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. 
Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem Objednatel udělí či nikoli, je 
Poskytovatel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které 
Objednatel požádá. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem. Pro odstranění všech 
pochybností smluvní strany konstatují, že omezení uvedená v tomto odstavci Smlouvy 
se nevztahují na případy převodu podílu/ů ve společnosti Poskytovatele nebo 
převodu závodu Poskytovatele nebo jeho části. 

2. Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy pouze s 
předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. 

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna dát do zástavy a/nebo postoupit jakékoliv 
pohledávky z této Smlouvy třetí osobě bez předchozího souhlasu druhé smluvní 
strany. 

4. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) 
vzniklý na základě této Smlouvy, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně díla, která má 
být Objednatelem v souladu s touto Smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda 
je již splatná či nikoliv. 

5. Poskytovatel nemá právo na náhradu škody a Objednatel není povinen hradit škodu 
vzniklou Poskytovateli tím, že Objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči 
pohledávce Poskytovatele, tj. smluvní strany vylučují ust. § 1990 OZ. 

6. Poskytovatel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 
OZ. 

7. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s 
touto Smlouvou a jejím plněním, včetně jejího obsahu; tyto informace jsou důvěrné a 
jsou předmětem obchodního tajemství. Obě smluvní strany se zavazují, že tyto 
informace neposkytnou třetí straně a nepoužijí je k jinému účelu než pro plnění této 
Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že porušením povinnosti 
zachovávat mlčenlivost není, jestliže Objednatel sdělí jakoukoli informaci související s 
touto Smlouvou nebo jejím plnění z důvodu plnění zákonné povinnosti nebo učiní-li 
tak na základě zákona, nebo sdělí-li informace osobám, které jsou vázány povinností 
mlčenlivosti (např. právní či daňoví poradci). Nesplnění této povinnosti je 
sankcionováno smluvní pokutou ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ 



porušení. Smluvní pokuta je splatná na výzvu oprávněné smluvní strany doručenou 
povinné smluvní straně ve lhůtě dle této Smlouvy.  

8. Poskytovatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti všechny osoby, které se 
budou podílet na poskytování plnění dle této smlouvy včetně osob třetích stran, které 
mohou být přizvány po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

9. Poskytovatel na vyžádání Objednatele předloží doklady zavazující jeho zaměstnance 
či další osoby, které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy k mlčenlivosti o 
informacích získaných u Objednatele. Totožný doklad je Poskytovatel povinen 
předložit i v případě, kdy pověří nového zaměstnance či novou osobu plněním 
předmětu této smlouvy. 

10. Trvání mlčenlivosti není omezeno trváním této smlouvy a trvá i po jejím zániku. 

11. Poskytovatel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky. Poskytovatel se 
také zavazuje plnit své finanční závazky a platební morálku vůči svým dodavatelům 
(poddodavatelům). Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl žádného 
příslušného živnostenského oprávnění potřebného pro řádnou realizaci Díla. Podání 
návrhu dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
či vstup Poskytovatele do likvidace, či nedodržování platební morálky vůči jeho 
dodavatelům (poddodavatelům), je podstatným porušením Smlouvy a důvodem pro 
odstoupení Objednatele od Smlouvy s právem na náhradu škody, pokud v souvislosti 
s ukončením Smlouvy před jejím splněním vznikne Objednateli jakákoli škoda.  

12. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit Objednateli svou 
insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci 
Poskytovatele nebo její hrozbu nebo podezření na neuhrazení DPH nebo její zkrácení 
či vylákání daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z uskutečněného 
zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 
a 109a zákona o DPH. V takovém případě tuto skutečnost Objednatel bez zbytečného 
odkladu oznámí Poskytovateli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka 
Poskytovatele vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další 
ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň Poskytovatel neprodleně oznámí, zda 
takto provedená platba je evidována jeho správcem daně. 

13. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je uzavřena v rámci jejich běžného 
obchodního styku, a proto se na tuto Smlouvu nevztahuje povinnost jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. q) zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se s odkazem na toto prohlášení zavazují, že tuto Smlouvu, 
včetně jejích následných dodatků, nebudou uveřejňovat prostřednictvím registru 
smluv a domáhat se určení neplatnosti této Smlouvy z důvodu jejího neuveřejnění. 

14. V případě, že v souvislosti s touto Smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, 
jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují 
ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
a zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Objednatel je dle těchto předpisů 
správcem osobních údajů. Podrobnosti ke zpracování osobních údajů (účel 
zpracování, doba zpracování, práva subjektu údajů apod.) jsou uvedeny v PRIVACY 
POLICY (zásady ochrany osobních údajů), které jsou dostupné na:   



         . Poskytovatel výslovně 
prohlašuje, že se s obsahem PRIVACY POLICY (zásadami ochrany osobních údajů) 
před podpisem této Smlouvy seznámil a souhlasí s nimi. 

15. V případě, že bude nezbytné přijmout bližší úpravu zpracování osobních údajů, 
zavazují se smluvní strany jednat o uzavření samostatné smlouvy, jejímž předmětem 
bude bližší úprava práv a povinností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů 
při plnění povinností dle této Smlouvy. 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, 
sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou 
obsaženy v textu této smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření 
této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného 
předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této 
Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo 
měnilo.  

2. Veškeré změny nebo doplnění této Smlouvy či jakékoliv vedlejší ujednání při Smlouvě 
musí být učiněno formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění Smlouvy neplatná. 

3. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě 
výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 
566 OZ, řádně podepsané oprávněnými osobami.  

4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní 
především smírnou cestou. Pokud se nepodaří spor vyřešit dohodou smluvních stran, 
bude spor řešen dle hmotného a procesního práva České republiky a k jeho projednání 
jsou příslušné soudy České republiky v souladu se zák. č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, přičemž místní příslušnost soudu bude 
určena dle sídla Objednatele. 

5. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy ukáže jako neplatné, zdánlivé, 
neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, zdánlivost, 
nevymahatelnost či neúčinnost Smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní 
strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, 
účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní. 

6. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za 
předpokladu, že bude učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě 
a podepsanou oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

7. Práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

8. Ukončením platnosti této Smlouvy není dotčeno právo příslušné smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty nebo nárok na náhradu škody vzniklé z porušení této 
Smlouvy.  

9. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky, zejména pak OZ a obecně závaznými právními předpisy souvisejícími. 

10. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží její el. originál. 



Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:   

Příloha č. 1 – Specifikace Cafeteria systému 

Příloha č. 2 – Harmonogram implementace 

Příloha č. 3 – Kontaktní osoby 

Příloha č. 4 – Doklad o pojištění Poskytovatele (kopie pojistného certifikátu) 

Příloha č. 5 – Nabídka Poskytovatele 

Příloha č. 6 – Ceník služeb  

 

V Praze dne      V Praze dne  

 

 

 

………………………………………….    …………………………………………. 

             

             

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.   za Edenred CZ s.r.o. 

 

 

 

 

………………………………………….     

      

       

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. 


