
PP.18/02/02

Kód klienta; C

Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha .5 - Smíchov, Radlická 2, PSC 150 00
IČ: 61860476, DIČ: CZ61860476
bankovní spojení: vždy uvedeno na daňovém dokladu .
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,. vložka 2947, 
zastoupená (jméno, funkce): Hana Stojničová,:Keý account manager

(dálé jen „iSodexo" či „dodavatel") :

Název subjektu /jméno a příjmení podnikatele: CEPRO, a.s: : :
se sídlem / místěni podnikání: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 .
IČ: 60193531 ; . . DIČ: 60193531
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 11 902931/0100 . . .
zapsaný v O R / Ž R / jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, viožka 2341
jednající / zastoupený (jméno, funkce): Mgr. Jan Duspěva> předseda představenstva; Ing. Ladislav Staněk, člen
představenstva
kontaktní osoby (jméno, funkce): 
e-mail kontaktních osob:
tel./fax kontaktních osob: 
adresa doručení: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 
(dále jen „Klient" či „zadavatel”)

uzavírají tuto smlouvu o nákupu a užití produktů Sodexo (dáte jen „Smlouvá"):

• I. Obecné
1. Dodavatel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných k řádnému provedení předmětu plnění.
2. Dodavatel prohlašuje, že předem souhlasí, se zpřístupněním a zveřejněním celé smlouvy v jejím plném znění 

včetně jejich příloh a případných dodatků, vždy po uzavření, na profilu zadavatele:
3. Dodavatel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán 

návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby 
nepozbyl příslušného živnostenského oprávnění potřebného pro řádné plnění smlouvy, i

4. Dodavatel je povinen provést veškeré činnosti související s plněním jeho závazků ve vysoké: kvalitě a s.
odbornou péčL . .

5. Dodavatel odpovídá zadavateli za splnění veškerých povinností plynoucích ze smlouvy a veškeré důsledky 
vzniklé porušením některé povinnosti dodavatele jdou k tíži dodavatele a dodavatele se nemůže zprostit 
odpovědnosti vůči zadavateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.

6. Dodavatel není oprávněn převádět práva a závazky ze smlouvy na třetí Osoby bez předchozího souhlasu 
: zadavatele.

7. Smluvní strany sé zavazují: jednat tak á přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření 
na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být 
jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákona č. 40/2009 Sb;, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil; s Etickým 
kodexem ČEPRQ, a.s. a zavazuje sé tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při pinění svých 
závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČÉPRO, a.s. je uveřejněn na adrese 
https://wvw.ceproas.cz/data/eticky kóde)<-finai.pdí. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují 
zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné 
činnosti, přičemž důvodné podezření úhledně možného naplnění skutkové: podstaty těchto trestných činů je 
příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění 
případné zákonné oznamovací povinnosti.

8. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňuj a budou po celou dobu trvání této smlouvy dodržovat a 
. splňovat kritéria a standardy chování společnosti GEPRO,a.s. v obchodním styku, specifikované^ uveřejněné

na adrese https://www.cepróaš.<2/vyberoyá-rižéní á etické zásady, obsažené v Étickém kodexu ČEPRÓ, a.s.

; II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele dodat zadavateli volnočasové poukázky v zadavatelem zvolených 

nominálních hodnotách v souladu s podmínkami určehými smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami 
zadavatele a nabídkou dodavatele doručené zadavateli k výběrovému řízení č. 207/16/OGN. Zadavatel se 
zavazuje za dodané volnočasové poukázky zaplatit dodavateli sjednanou cenu.

https://wvw.ceproas.cz/data/eticky
https://www.cepr%c3%b3a%c5%a1.%3c2/vyberoy%c3%a1-ri%c5%be%c3%a9n%c3%ad
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2. Předmětem smlouvy je zajištění pbukázek Flexi Pass pro volnočasové aktivity zaměstnanců zadavatele 

v celkové nominální hodnotě 1 456 000,- Kč pro. 728 zaměstnanců zadavatele, tj. v celkové nominální hodnotě
: 2 0Ó0,-Kč na jednoho zaměstnance zadavatele.

3. Dodavatel se zavazuje dodat volnočasové. poukázky objednateli v obálkách rozdělených pro jednotlivé 
zaměstnance dle písemného požadavku zadavatele (v rozdělení dle konkrétně určených různých nominálních 
hodnoť jednotlivých poukázek v souhrnu činících nominální hodnotu 2 000,- Kč na jednoho zaměstnance). .

4. Na poukázkách bude umístěno logo. zadavatele. Zadavatel, poskytuje dodavateli právo k užití ochranné známky 
zadavatele č, 189569 a dáie č. 192278 (logo zadavatele), a.to na dobu určitou a výhradně k účelu splnění této 
smlouvy.

IIL Platební a fakturační podmínky:
1. Zadavatel néposkytuje zálohy.
2. Podkladem prd zaplacení sjednané ceny za předmět plnění objednaný zadavatelem na základě a v souladu se 

smlouvou je daňový doklad -  faktura, kterou vystaví dodavatel. Zadavatel bude platit za kompletní,, bezvadný 
předmět plnění specifikovaný ve smlouvě, a to po dodání všech poukázek zadavateli dó konkrétních míst 
plnění, což bude stvrzeno podpisem dodacího listu oprávněnými osobami zadavatele.

3. Zadavatel bude hradit platbu za předmět plnění dodavatele bezhotovostním převodem na účet dodavatele 
: uvedený v záhlaví smlouvy. Dodavatel je pro provádění úhrad dle smlouvy povinen určit účet v peněžním 

: Ústavu v České republice. V : případě, že bude mít dodavatel zájem změnit číslo: účtu: během relevantní doby,
. lze tak učinit pouze na základě dohody stran písemným dodatkem ke smlouvě.; :: * * * * 5 6 7 8 9

bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné legislativy, číslo smlouvy, číslo interní
objednávky Klienta, ke které se bude faktura vztahovat, a další náležitosti dle této smlouvy, včetně

požadovaných příloh. Součástí fákturýmúsí být též dodací list potyrzUjící skutečnost převzetí předmětu plnění
= poukázek zadavatelem a další přílohy vyplývající ze smlouvy.

5. V případě, bude-íi faktura (daňový doklad) obsahovat chybné či neúplné údaje či bude jinak vadná či 
nekompletní nebo nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy .Céskě republiky 
a náležitosti a údaje v souladu se smlouvou nebo v. ní budou uvedeny nesprávné údaje, údaje neodpovídající 
závazným právním předpisům České republiky nebo budě požadována úhrada faktury způsobem, kdy se 
zadavatel stane či může stát ručitelem za odvod daně z přidané hodnoty dodavatelem, jé zadavatel oprávněn 
vrátit fakturu (daňový doklad) dodavateli zpět bez zaplacení. Dodavatel je povinen vystavit novou opravenou 
fakturu (daňový doklad) s novým datěm splatnosti a doručit ji zadavateli. V tomto případě od Učinění výzvy 
zadavatele k předjožení bezvadné faktury dle první věty tohoto bodu do doby doručení bezvadné faktury

. zadavateli dodavatelem na fakturační adresu zadavatele nemá dodavatel nárok: na . zaplacení fakturované 
částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci á zadavatel není v prodlení se zaplacením fakturované 
částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadně faktury zadavateli 
na fakturační adresu zadávatele.

6. Závazek úhrady faktury zadavatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu 
zadavatele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného shodně v záhlaví smlouvy a na faktuře dodavatelem 
vystavené.

7. Dodavatél splní svou povinnost vystavit a doručit daňový doklad zadavateli:
a. V listinně podobě doručením zadavateli na zadavatelem písemně stanovenou fakturační adresu: ČEPRO, 

a.š., FÚ, odbor účtárny, Hněvice 62,411 08 Stětí
b. V elektronické podobě odesláním zadavateli z elektronické adresy dodavatele delivery@e-sodexo.cz (bez 

oznámení této adresy zadavateli nelze podle ujednání této smlouvy využít elektronickou podobu faktury)
: a doručením zadavateli na jeho e-mailovou adresu: cepro DF@cebroas.cz. a to v souladu s méži stranami 

uzavřenou dohodou o elektronické fakturaci.
8. Zadavatel je oprávněn změnit fakturační adresu, tj. adresu stanovenou zadavatélem pro doručování faktur/y v 

listinné podobě i adresu určenou zadavatelem pro doručování faktur/y v elektronické verzi, a v případě takové 
změny bude zadavatel dodavatele písemně informovat o změně v dostatečném přédstihu na adresu 
dodavatele uvedenou ve smlouvě.

9. V případech, kdy zadavatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty dodavatelem z 
příslušného plnění, nebo pokud se jím zadavatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, jě 
zadavatel oprávněn uhradit na účet dodavatele uvedený ve smlouvě pouze fakturovanou částku za předmět 
plnění bez daně z přjdané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dáni z přidané hodnoty ve výši uvedené 
na faktuře (daňovém dokladu), případně vé výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je zadavatel v 
takovém případě oprávněn místo dodavateli jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „zákon o DPH"), (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný 
účet správce daně dodavatele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci 
platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně 
dodavatele tak bude splněn závazek zadavatele vůči dodavateli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na i účet 
správce daně dodaVatele.

mailto:delivery@e-sodexo.cz
mailto:cepro_DF@cebroas.cz


PP. 18/02/02#

Kód klienta: C
10. Ó postupu zadavatele dle bodu výše bude zadavatel písemně bez zbytečného odkladu informovat dodavatele 

jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
11. Uhrazení závazků učiněné způsobem uvedeným. výše je v souladu se zákonem o DPH a není porušením 

smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany zadavatele a nezakládá ani nárok dodavatele 
na náhradu škody.

12. Zadavatel je oprávněn pozastavit úhradu faktuř/y dodavateli, pokud bude na dodavatele1 podán návrh pa 
insolvenční řízení; Zadavatel jě oprávněn v. těchto případech; pozastavit výplatu do doby vydání soudního 
rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplatý z důvodu probíhajícího insolvenčního 
řízení není prodlením zadavatelé a bude-li insolvehční návrh odmítnut, uhradí zadavatel fakturu do 45 dnů ode 
dne, kdy obdrží od dodavatele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhů s vyznačením. právní moci. V 
případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dodavatele^ bude zadavatel postupovat v souladu se 
zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. ■

III. Další Ujednání .
1) Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění bude dodán zadavateli po částech do konkrétních míst plnění, a 

to v rozčlenění d|e přehledu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.
2) Dodavatel se .zavazúje, že předmět plnění, resp. každou část předmětů; plnění dó konkrétního místa plnění 

dodá zadavateli do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy.
3) Smlouva zaniká splněním, písemnou dohodou smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze 

smluvních stran v souladu ¿.ustanoveními smlouvy a v  souladů s platnou, legislativou.
4) Zadavatel má právo písemně odstoupit od smlouvy, vyjma důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb.,

. občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu:
- dodavatel bude v prodlení s dodáním poukázek v termínech stanovených smlouvou; : ‘ •

• - dodavatel vstoupí dó likvidace nebo . :
- bude vůči němu podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; .
- opakované nedodržení podmínek stanovených smlouvou;
- dodavateli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo jiné oprávnění nezbytně pro řádné plnění této smlouvy; .
- zahájení insolvenčního řízení vůči dodavateli;
- pravomocné odsouzení dodavatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízenrproti n invve znění pozdějších předpisů.
5) Smluvní strany dále shodně prohlašují, že důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany zadavatele je i případ

zahájení.trestního stíhání proti dodavateli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném 
znění. .

6) Dodavatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, vyjma důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu:

: - prodlení zadavatěle s platbou o více než 15 dnů;
- zadavatel vstoupí do likvidace nebo
- bude vůči němu podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;

>  . opakované nedodržení podmínek stanovených sm louvou;::
.- pravomocné odsouzení zadavatele pro třéstný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
7) Smluvní strany dále shodně prohlašují, že důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele je i případ 

zahájení trestního stíhání proti zadavateli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném 
znění.

8) Odstoupení od smlouvy je účinné dném doručení písemného oznámení o odstoupení drúhé smluvní straně. 
Odstoupení od Smlouvy dle předchozích odstavců musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením 
nebo doporučenou poštou na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy na adresu smluvní 
stranou později písemně sdělenou stím , že . třetí den od uložení zásilky na poště se, má za den doručení. 
Smluvní strany jsou povinny se pró tento účel navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách jejich adres 
nejpozději do 3 dnů od vzniku takové změny.

IV. Závěrečná ujednání
1) Táto Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to po dobu réálizace plnění.
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2) Případně vzniklé spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou zásadně řešeny u příslušných soudů 
ČR.

3) Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se bude řídit Ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, a ostatními obecně závaznými předpisy českého právního řádu.

4) Ustanovení smlouvy jsou oddělitelná vtom  smyslu, že případná neplatnost některého z ustanovení smlouvy 
nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné 
ustanovení ustanovením platným; které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu neplatného Ustanovení. Do té 
doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky/

5) Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech výhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 -  volnočasové poukázky: rozdělení dle místa

. plnění.
6) Jakékoli změny, a doplnění smlouvy budou prováděny pouze se souhlasem obou smluvních stráň číslovanými 

písemnými dodatky,, nestanoví-li smlouva v jednotlivých případech jinak. TUto smlouvu ízé měnit či doplňovat 
na základě dohody smluvních stran , formou písemně číslovaných dodatků, podepsaných zástupci obou 
smluyníeh stran, a to výhradně v listinné podobě, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní Strany

. konstatují, že v dotčeném případě riéní písemná forma zachována při jednání učiněném elektronickými nebo 
technickými prostředky, není-li stanoveno v jednotlivých případech jinak, a za písemnou formu se považuje 
pouze forma listinná. ■

7) Na vztah smluvních stran založený smlouvou se neuplatní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, V platném znění, uvedená v §§ 1764, 1765 a 1766. Tzn-, že smluvní strany výslovně sjednají, že 
změna okolností, která nastane po uzavření smlouvy s tím, že by taková změna okolností mohla podstatně

; založit hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, nebude uplatněna a smluvní strany nebudou 
oprávněny žádným způsobem domáhat se v takových případech vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o 
smlouvě a o změnu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se rovněž 
neuplatní § 2093 a § 2126 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8) Dodavatel není oprávněn bez. předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit smlouvu či její část či 
převést jakákoli svá práva, a/nebo povinnosti ze smlouvy na.třetí osoby.

9) Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí j í  ze smlouvy a/pebo z jejího, porušení 
do podoby cenného papíru.

10) Smlouvu nelze převádět rubop|sem.

V Praze 2 3  -06- 2016 dne ; V Praze dne 22.6.2016
Sodexo Pass Česká republika a.s. ČEPRO, a.s.
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Pracoviště

ČEPRO, a.s.

ČEPRO, a s.

ČEPŘÓ, a.s.

ČEPRO, a.s.

ČEPRO, a.s

ČEPRO, a.s

ČEPRO, a.s

ČEPRO, a s

ČEPRO, a„s.

ČEPRO, a,s

ČEPRO,. a s.

ČEPRO; a*S;

GŘ

OBIA

OPS

OHSE

odbor ČS

úsek FR

UVS

OCN

OIT

Doprava

úsek ,OR

úsek.PŘ

Adresa

Dělnická213/12, Praha?

Dělnická 213/1:2, Praha 7

Dělnická 213/12„ Praha 7

Dělnická 213/12, Praha ?

Dělnická 213/12, Praha 7

Dělnická 213/12, Praha 7

Dělnická 213/12. Praha 7

Dělnická 213/12, Praha 7

Dělnická 213/12, Praha 7

Dělnická 213/12, Praha 7

Dělnická 213/12, Praha 7

Dělnická 213/12, Praha 7

Počet

15

13

41

10

14

40

45

Dodací adresa 
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 
Holešovice, 170 00 Praha 1

ČEPRO.a.s.skladHněvice 62, 
41108 p. Štětí .

Kontaktní osoba

Lenka Hoškova

ČEPRČk Prodúkto.vócfy Reúdnrce' ; ,,19/ , Jaroslava Krejzová

Dálkoýód- li
ty  î 
«»'1

ČEPRO. k k ĎálkovocfttlL ČlagaKKavk, t . .DL.

ČEPRO* DáfkeyódílIM,^*

ČEŘB^i;ďS..vřsŽ)a'dk.^;-,,:

Kjobeůkákas.* ť. a kMi&sùiiù&Si :. fc-jÀiëé“ •«.

éEpeoyá-š^ gia.èfc«.-',4kfea

ČEg.BÓ.feáíé^,

Č iP R Č k a ilí-

| f í
Skla'diiLw.

šMád»w *.•>

kť.šsM'- ■■■ t
y;

fŠ)C&- ČEPRO, a.s., sklad Třemošná 
1057, 330 11 Třemošná

ČEPRO, a.s., sklad Smýslov23, 
390 02 Tábor

iïïrëmcêïïiàfe _
hV  *. :

šk-iáěi. Bějěicé». . -.-.au..-

c &, .
ČEPRO, a.s., sklad Cerekvice 72, 
507 77 Cerekvice n. Bystřicí

Jitka Rešová 

Ing. Petr Khaur :

Jaroslav K rá l.. 

Jana Čechová

Ing! Martin Balvín

ČEPRO, a s >

ČEPRO, a.s.

sklad'

sklad:

Šlapanov

Potěhy,

58 ČEPRO, a.s., sklad Šlapanov 162, 
582 51 Šiapariov : . Jiří Pavías .

ČEPRO,. a.s., sklad Loúkov 166, 
768 75 LoukovČEPRO, a.s. sklad Loukov .56

ČEPRO, a.s. sklad Sedlnice 12
ČEPRO, a.s., sklad Střelíce, 
Brněnská 729/25, 664 47 Střelíce

Jiří Klenner 

Andrea Hlaváčová

ČEPRO,. a;.s. sklade Střelíce 47

ČEPRO; ais. sklad Klobouky 22

Anna Stehlíková 

Rěnata Leitnérová

ČEPRO, a.s. sklad Velká: Biteš
728
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