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Smlouva č. ··..t.5-„l4·.5··:9f>···„····~ „ : ...... . „.: 

uzavřená podlf? odst. 2 § 269 Obchodního zákoní~u mezi těm_ito smluvními .stranami: 
I 

Sodexho ·P~ss če~ká ·Republika .a. s., se sídlem Elišky Krásnohorské 7-9, 11 O 00 Praha 1, . 
pobočka Olomouc, Dolní náměstí 32, 772 00 Olomottc 
IČO: 61860476 . . . 
DIČ: 001-61860476, 
bankovní ~pojení: Komerční banka Olomouc, číslo účtu: 
tel./fax: 

dále i;?OUZe „ŠPČR''. a 
Společnost/podnikatel: 

se sídlem:" 
Krr:·jský soud Ostr).:iva '. l,Havl~ čkovo n·ábř o34 

IČO: 215 732 
DIČ: ::. 
bankovní spojení: 
tel./fax: 

ČNB Ostrava, č.ú. 

zastoupená: předsedou krajského soudu JUDr ~J·arosl"-~ále pouze „klient" . . . . . . . . . . 
·vem ·Holubcem 

Článe~ I. 
Předmět smlouvy 

SP.ČR se zavazuje prodávat stravenky 11GastrotL1rky" (dále pouze „stravenky") klientovi. Stravenky, 
. budou použity zaměstnanci klienta na nákup hlavního jídla ve vybraných stravovacích zařízeních . . . . . . . 

. ..... . . ,· ... 
·· ··· .. . . Článek n . 

.„~ . ·-:-· - ·;:·„ · „ Cé na 
. . . 

1. Cena stravenek je dána nominální hodnotou objednaných stravenek +provizí. 
2. V~~e_p.rovi~ávisl0na cel~o~é hodnot~ ·obj~dnaných stravenek.n~ kaž?ou jednotliv~p~d~kÚ 

a g1a1 'i~Il'~I9.9t za predpokladu, ze klient bude ~travenky obJednavat 1 x za ,„.„„„.„„„.„ .. „ .. „. 
„.„„„„„„„ ... „„ ... „„ .. „.„ (uvedle období). -1)- · . 

3. Minimální úroveň provize na jednu objednávku činí .„.„„.„,.„„ Kč. Na provizi se vztahuje DPH dle· . 
platných předpisů. Uvedenou cenu klient uhradí v hotovostí nebo bankovnfm převodem. Při úhradě 
bankovním převodem klient předloží při převzetí stravenek originál a kop i.i výpisu svého bankovního· 
účtu. · . 

4. Výše uveden,á provize se každoročně k 01. ·01 . příslušného _kalendářníh~ roku ~pravuje způsobem · 
upravujíeím trvalost hodnoty a to podle následujícího pravidla: 
Jako zúčtOVC\CÍ báze platí ce.lkový in~ex inflace uveřejňovaný Českým statistickým úřadem za 
uplynulý kálendářní rok: Pokud tento inflační index překročí 3 %, bude provize zvýšena o tento · 
inflační index. Nová výše provize pak vytvoří výchozí bázi pro výpočet dalších změn v"dalším 
kalendářním roce. Pokud výše indexu inflace nedosáhne 3 %, zůstane provize ve stejné výši jaka v 
předchozím kalendářním roce. · 

Článek Ill. 
Dob~ plnění 

· 1.81 . ··db · v·t ·•· '"d 1.11.1996 m ouva se uzavira na o u neurc1 ou s ucmnost1 o : „„„„„„.„.„:„.„„„„.„.:„ 

· · 2. Smouvu lze oběma sml·uv.ními stranami vypovědět pouze písemnou formou. Platnost smlouvy kqnčí 
po::;lední den kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 
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Článek IV. 

Povinnosti SPČR 

.1. Prodávat stravenky v požadované hodnotě a množství, ktE;irou si sám klient zvolí, na základě 
vyplněné písemné objednávky. 

2. Uzavírat smlouvy s provozovateli příslušných stravovacích zařízení, ve kterých mohou zaměstnanci 
·klienta stravenky uplatnit. Stravovací zařízení přijímací' stravenky jsou '~značeny samolepfcfrni' · · 
etiketqmi s logem SPČ.R. · ' 

·Článek V. 
Povinnosti klienta 

Uhradit SPČR doho~nutou .cenu uvedenou v článku JI . 

Článek VI. 
Platnost stravenek 

1. St;a\(~nky jsou platné· vždy pro příslušný kalendářní rok. . 
2. Vráceni nespotřebovaných stravenek je m9_žné kdyko_liv, nejpozději l(šak, do 1 o. ~. následujícího 

kalendářního roku. Po tomto termínu již nebudou nespotřebované s1ravehky SPCR akceptovány. 
Při vrácení nespotřebovaných stravenE;l~~ bude klientovi vrácena pouze hodnota nespotřebovaných 
stravenek tj . bez sjednané provizi~ a DPH: : · 

Článek VII. 
0$tatní ustanovení 

Klient tímto bere na vědomí, že sPČR neručí za kvalitu sluzeb poskytovaných stravovacím 4ařízením. 
Za kvalitu služeb poskytovaných stravovacím iaříze~·írn ručí pouze jeho provozovatel. · · 

-Článek Vllť. 
Záv.ěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva může být měněna a.doplňována jen písemnou formóu se souhlasem obou smluvních 
tt . . . . ·-. .,,;..·::_~- . .. „ . s an. . . --- . . 

2. Tato smlouvci je vyhotoyena ve dvo1r.stejnopiséch, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom stejnopise . 

. 3. Smluvní strany i~. srozuměny a s_ouhlasí, ž6 tato smlouva nahra1uje smlouvu číslo: „ . • „ . . • . . „.~„„„„ 
ze do_e .. „ .„ •• „ .• ..• :. : .. _„. „ .• „.„ .. .. (tento odstavec se v4tahuje pouze na smluvn~ strany, kt~ré takovouto 
·smlouvu uzal(ře[y) . · · 

·. Sode:Xh.o Pass 
. Česká · Republlka ~~s. v 

. . .. pobočka Olomouc · · 
Dolrií nám. 32, 772 00 Olomouc 

Tel./ : O 8/52Z 88 75· 

~ ·SPCR 

. ·' 

Má-.li kli.ent více pobo9ek: 

adresa/mě'Sto!PSČ 

1 K~aj.ský soud Qstrava 
~pobočka OLOMOUC . 
-4· t~ . Svobod~ _16 

„. 
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PP.18/24/02 * sodeX.o 
Kód klienta: C079600145 

Spr 2891/2015 
Dodatek ke Smlouvě o nákupu a užití produktO Sodexo Cdále jen „Dodatek") 

Uzavřené mezi: 

S9dexo Pass čes~ republika a.s„ se sídlem Praha 5 - Smíchov. Radlická 2. PSČ 150 00 
IC: 61860476, DIC: CZ61860476 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2947 
zastoupená (jméno, funkce): , konzultant pro motivaci 

a 

Název subjektu / jméno a přijmení podnikatele: Krajský soud v Ostravě 
se sídlem / místem podnikání: 

(dále jen „Sodexo") 

Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Moravská Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, 72881 
IČ: 00215732 DIČ: 
jednající/ zastoupený (jméno, funkce): Předsedkyně soudu JUDr. Iva Hrdinová 

(dále jen „Klient") 

Tento dodatek se týká následujících druhO Poukázek: 

Druh Poukázky (vybraný druh bznačte x, 
ostatní oroškrt:něte)1 

Gastro Pass X 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Sodexo a Klient uzavřeli dne 30.10.1996. Smlouvu o nákupu a užltf produktO Sodexo (dále jen 
,,Smlouva"), jejíž pňlohou a nedílnou součástí jsou Obchodní podmínky nákupu a užití Poukázek Sodexo (dále jen „OP"), dohodli 
se nyní na následujíá změně uzavřené Smlouvy a OP ve vztahu k podmínkám poskytování následující doplňkové služby: 

I . Doplňková služba - Personalízace Poukázek 
1) Sodexo se zavazuje poskytnout Klientovi doplňkovou službu při zasílání Poukázek, a to rozdělení Poukázek do obálek dle 

požadavku Klienta (dále jen „Personalizace Poukázek"). 

2) za účelem využití služby Personalizace Poukázek se Klient zavazuje Poukázky objednávat prostředn ictvím 
SodexoPassOnline za podmínek uvedených v čl. IV. NÁKUP POUKÁZEK OP. 

3) Sodexo se zavazuje doručit Klientovi Poukázky specifikované v čl. I. odst. 2 Dodatku v souladu s čl. V. DORUČOVÁNÍ A 
ODBĚR POUKÁZEK OP, a to do pěti (5) pracovních dnO od obdržení objednávky těchto Poukázek. 

II. Závěrečná ujednání 
1) S výjimkou ustanovení, která se mění tímto Dodatkem, zfistávají veškerá ostatní ustanovení Smluvní dokumentace plně 

platná a účinná. 

2) Tento Dodatek nabývá platnosti a úďnnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

Na dOkaz svého souhlasu s textem tohoto Dodatku níže připojují oprávnění zástupci obou smluvních 

V Ostravě dne](/_ 4. z:YJř V Ostravě 

.;odexo Pass C:eská republika a.s. 
Radlická 2 

'150 00 Praha 5 
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* sodexo PP.18/24/02 

Kód klienta: C079600145 

Spr969/2016 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nákupu a užití produktft Sodexo (dále jen „Dodatek") 
uzavřené mezi: 

Sodexo Pass česká republika a.s .. se sídlem Praha S - Smíchov, Radlická 2. PSČ 150 00 
IČ:61860476, DIČ: CZ61860476 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2947 
zastoupená (jméno, funkce): , konzultant pro motivaci 

(dále jen 11Sodexo") 
a 

Název subjektu/ jméno a příjmení podnikatele: Česká republika - Krajský soud v Ostravě 
se sídlem / místem podnikání: 
Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Moravská Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, 72881 
IČ: 00215732 DIČ: neplátce DPH 
jednající/ zastoupený (jméno, funkce): Předsedkyně soudu JUDr. Iva Hrdinová 

(dále jen 11Klient") 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Sodexo a Klient uzavřeli dne 30.10.1996. Smlouvu o nákupu a užití produkt6 Sodexo (dále jen 
„Smlouva"}, jejíž přtlohou a nedílnou součástí jsou Obchodní podmínky nákupu a užití Poukázek Sodexo (dále jen „OP"), dohodli 
se nyní na následující změně uzavřené Smlouvy a OP ve vztahu k podmínkám poskytování následujíd doplňkové služby: 

I. Cena Poukázek 
1) Sodexo se zavazuje, za podmínek stanovených v tomto Dodatku poskytnout Klientovi slevu z poplatku za vydání poukázky 

(dále jen „Sleva"). 

2) Konkrétní výše slevy z cen uvedené v Ceníku je: 

DRlh PoulCázl<y 
Gastro Pass 

Výše uvedená sleva u produktu Gastro Pass se skládá z: 

100% za realizovaný nakupovaný objem 

Doručení poukázek zdarma 

II. Závěrečná ujednáni 

Výše slevy v % 
100% 

1) S výjimkou ustanovení, která se mění tímto Dodatkem, zOstávají veškerá ostatní ustanovení Smluvní dokumentace plně 
platná a úďnná. 

2) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

Na dOkaz svého souhlasu s textem tohoto Dodatku níže připojuji oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy. 

Na dfikaz svého souhlasu s textem tohoto Dodatku níže připojují oprávnění zástupci obou smluvnfch stran své podpisy. 

„ 
V Olomouci dne ,) J J. 27 f j; V Ostravě 

I 
dne 23 .3. 2016 
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