
Číslo smlouvy: A030501507A/01/08 -

Smlouva o zprostředkování a spolupráci

Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 2, PSČ 150 00 
IČ: 618 60 476, DIČ: CZ618 60 476
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2947, 
zastoupená (jméno, funkce): Martina Řeháková, konzultant pro motivaci
(„Sodexo")

A

Název subjektu / jméno a příjmení podnikatele: Novoměstská kulturní zařízení
se sídlem / místem podnikání: Nové Město na Moravě, Tyršova 1001

1 bankovní účet: | 8434751/0100^DIC:IČ: I 00372854 CZ00372854

zapsaný v OR / ZR / jiné evidenci:
Daniel SIMEK, ředitel Novoměstských kulturních zařízenízastoupený (jméno, funkce): telefon: 566 598 701

Kontaktní osoby:
funkcejméno a příjmení

Daniel SIMEK
e-mail telefon / fax

Ředitel Novoměstských kulturních 
zařízení

daniel.simek@nmnm.cz z 608 617 234

kontaktní e-mail: adresa www stránek:e-mail pro fakturaci:
https://kd.nmnm.cz

(„Partner")

uzavírají tuto smlouvu o zprostředkování („Smlouva"):

I. Předmět Smlouvy
1) Předmětem této Smlouvy je povinnost Sodexo Partnerovi zprostředkovat příležitosti prodeje nebo poskytování Benefitů 

Beneficientům, a to za podmínek stanovených ve všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy 
(„VOP"), a povinnost Partnera hradit za poskytování těchto Služeb Poplatky, které jsou blíže specifikovány v Ceníku, který tvoří 
přílohu č. 1 VOP. Obě strany jsou povinny při své spolupráci dodržovat veškerou Smluvní dokumentaci. Pojmy začínající 
velkými písmenem, které zde nejsou přímo definovány, mají stejný význam jako ve VOP. To platí i pro ePASS.

2) Partner je oprávněn Beneficientům nabízet a poskytovat následující kategorie Benefitů:

[X] služby závodního stravování zaměstnanců 
[X] služby/zboží hrazené Dárkovým Passem/Bonus Passem 

služby sportovních, kulturních a tělovýchovných zařízení
□ služby/zboží nabízené v rámci systému SayReward

3) Partner se zavazuje přijímat na úhradu ceny Benefitů následující postupy upravené ve VOP:

Gastro Pass
□ Gastro Pass CARD 
[X] Dárkový Pass 
^ Bonus Pass

□ služby v oblasti rekreace
□ služby zdravotnických zařízení
□ služby vzdělávacích a předškolních zařízení

□ Holiday Pass 
£3 Relax Pass
□ Smart Pass 
[X] vital Pass

[X] Flexi Pass 
IS! Fokus Pass
□ SayReward/český
□ SayReward/mezinárodní □ Asistence Pass

□ Cafeteria/ePASS
□ Cafeteria/Internet, obchod

II. Společná a závěrečná ujednání
1) Tato Smlouva může být uzavřena pouze v písemné formě či elektronicky v portálu e-Sodexo, a to teprve v okamžiku, kdy bude 

dosaženo shody na celém jejím obsahu odpovídajícím této nabídce. Nabídku na uzavření této Smlouvy nelze přijmout s žádným 
dodatkem, odchylkou nebo odkazem na jakékoli jiné obchodní podmínky než VOP, a to ani i kdyby tyto podstatně neměnily 
podmínky této Smlouvy.

2) Partner tímto činí společnosti Sodexo nabídku na uzavření Smlouvy v tomto znění. Partner tímto současně bere na vědomí a 
souhlasí s dalšími podmínkami pro uzavření smlouvy, tedy že: (i) společnost Sodexo je za účelem posouzení této nabídky 
oprávněna kdykoli požadovat dodatečnou identifikaci Partnera, případně jeho zástupců, za účelem ověření jejich oprávnění 
uzavřít tuto Smlouvu; (ii) společnost Sodexo má právo tuto nabídku kdykoli ve lhůtě 15 dnů akceptovat či ji odmítnout; (iii) 
bude-li tato nabídka odmítnuta či neakceptována z důvodu nedostatečné identifikace, je společnost Sodexo oprávněna dle
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Číslo smlouvy: A030501507A/01/08

svého uvážení požadovat náhradu škody způsobené v souvislosti s touto nabídkou, případně využít údaje uvedené v této 
nabídce pro účely dalšího vyjednávání o případném uzavření smlouvy s Partnerem.

3) Jakékoliv změny této Smlouvy mohou být učiněny pouze v písemné formě či elektronicky v portálu e-Sodexo, a to se 
souhlasem obou Stran. Tím není dotčeno právo společnosti Sodexo změnit VOP, Ceník a Reklamační řád způsobem uvedeným 
v VOP.

4) Partner tímto udílí souhlas, aby Sodexo využívalo za účelem šíření obchodních sdělení elektronické kontakty, které mu Partner 
poskytl podle této Smlouvy. Partner má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat, a to i při zaslání každé jednotlivé zprávy Sodexo.

5) Partner stvrzuje, že obdržel VOP a ostatní přílohy Smlouvy, seznámil se s nimi, rozumí jim, souhlasí s nimi a nepovažuje obsah 
žádného ustanovení VOP za pro sebe zvláště nevýhodný. Strany pro právní vztahy vyplývající z této Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 1799 a 1800 OZ, pokud jde o dodatečná práva související s odkazem na VOP.

6) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.

7) Práva a povinnosti Stran vyplývající z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

v /tyml dneV
idcxo Pass Česká republika i. 
Radlická 2, 1 SOň 

IČO: 618ťj6f476:
'••i • '233/111f/ww Kodcxi>
Sodexo'Pdss Česká republika a.s.

0 Pfaha 5 - Smíchov 
IIM: CZ61860476 [UjumAAvPartner
/

Novoměstská kulturní zařízeni 
Nové Město na Moravě 

Tyršova 1001 
592 31 Nové Město na Moravě 

DIČ: CZ00372S54
Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky 
Příloha č. 2 - Seznam Provozoven

Příloha č. 3 - Výčetka poukázek
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A030501507
Ceník

vydaný jako příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek ke smlouvě o zprostředkování a spolupráci („VOP") 
společností Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 2, PSČ 150 00 
IC: 618 60 476, DIČ: CZ618 60 476
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2947,
(„Sodexo")

Pojmy začínající velkými písmenem, které zde nejsou přímo definovány, mají stejný význam jako ve VOP. Na základě uzavřené 
Smlouvy je Partner zavázán k úhradě následujících Poplatků (provizí) ve prospěch společnosti Sodexo:

I. při žádosti o proplacení Poukázek:

Typ Poukázky Poplatek

(zvýhodněný)

Poplatek
(standardní)

Dárkový Pass 6% 13%

Bonus Pass 6% 13%

Flexi Pass 6% 13%

Fokus Pass 6% 13%

Holiday Pass [•] 13%

Relax Pass 6% 13%

[•] 13%Smart Pass

Vital Pass [•] 13%

[•] 13%Asistence Pass

Poplatek představuje procentuální část z celkové nominální hodnoty Poukázek daného typu, které Partner předloží k proplacení. 
K veškerým částkám Poplatku bude připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů účinných kdatu předložení Poukázek 
k proplacení postupem podle VOP. Ve zbytku se proplácení Poukázek řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy a VOP.
V případě Holiday Pass se Poplatek dále upraví v souladu s dohodou mezi společností Sodexo a Asociací cestovních kanceláří České 
republiky.

II. při zprostředkování Benefitů v rámci systému Cafeteria nebo ePASS

Poplatek

(standardní)

Poplatek

(zvýhodněný)

Typ
zprostředkování

[•][•]ePASS

[•][•]Cafeteria

Poplatek představuje procentuální část z (i) celkové nominální hodnoty ePASS, které Partner v daném kalendářním měsíci v souladu 
se Smlouvou akceptoval a u nichž obdržel Potvrzení platnosti daného typu, resp. (ii) ceny Benefitů objednaných v daném 
kalendářním měsíci u Partnera v rámci systému Cafeteria. K veškerým částkám Poplatku bude připočtena zákonná sazba DPH dle 
právních předpisů účinných k datu vyúčtování Poplatku. Ve zbytku se uplatní příslušná ustanovení Smlouvy a VOP.

/j'l A \ dne. Vdne

(k-UMiíM iy •

vyPartner
Novoměstská kulturní zařízení 

Nové Město na Moravě 
Tyršova 1001 ®

592 31 Nové Město na Moravě 
DIČ: CZ00372354

íassIKěsp^epublika a.s. 
'e\ios^cptiblika a. 
yffPrjtfia 5 - Smíchov 
6, ďlCTCZfi 1860476 

233 113 435, vvlvvv.soííc.xn ..

SoaeMW 
oodexo Pasí C 

Radlická 2/150 
IČO: 6185047
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Příloha č. 2 - Seznam Provozoven ke Smlouvě č. A030501507

1. Provozovna
Novoměstská kulturní zařízeníNázev provozovny
Kulturní důmTyp provozovny (tj. restaurace, lékárna..)

Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na MoravěAdresa (ulice, č. p., město, PSČ)

Telefon a e-mail na provozovnu 566 598 70 nkz@nmnm.cz

https://kd.nmnm.czwww

Zodpovědná osoba (tj. vedoucí, manažer)

Platební terminál na provozovně □ NE □ ANO Banka:
E Gastro Pass □ Holiday Pass IE Flexi Pass

E Relax Pass E Fokus PassAkceptace poukázek
vyplní Sodexo E Dárkový Pass □ Asistence Pass□ Smart Pass

E Bonus Pass □ Vital Pass
Akceptace elektronických benefitů
vyplní Sodexo_________________________ □ ePass □ Gastro Pass Card

2. Provozovna
Název provozovny
Typ provozovny (tj. restaurace, lékárna..)

Adresa (ulice, č. p., město, PSČ)

Telefon a e-mail na provozovnu

www
Zodpovědná osoba (tj. vedoucí, manažer)

Platební terminál na provozovně □ NE □ ANO Banka:
□ Gastro Pass □ Flexi Pass□ Holiday Pass

□ Fokus Pass□ Relax PassAkceptace poukázek
vyplní Sodexo □ Dárkový Pass □ Asistence Pass□ Smart Pass

□ Bonus Pass □ Vita I Pass
Akceptace elektronických benefitů
vyplní Sodexo_________________________ □ ePass □ Gastro Pass Card

3. Provozovna
Název provozovny
Typ provozovny (tj. restaurace, lékárna ..)
Adresa (ulice, č. p., město, psč)

Telefon a e-mail na provozovnu

www
Zodpovědná osoba (tj. vedoucí, manažer)

Platební terminál na provozovně □ NE □ ANO Banka:
□ Gastro Pass □ Flexi Pass□ Holiday Pass

□ Fokus Pass□ Relax PassAkceptace poukázek
vyplní Sodexo □ Dárkový Pass □ Smart Pass □ Asistence Pass

□ Bonus Pass □ Vital Pass
Akceptace elektronických benefitů
vyplní Sodexo_________________________ □ ePass □ Gastro Pass Card

mailto:nkz@nmnm.cz
https://kd.nmnm.cz
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Příloha č. 3 ke Smlouvě č. A030501507

VÝČETKA POUKÁZEK
Odběratel:
Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
vedená v OR Městského soudu v Praze, odd. B, vl.č. 2947

IČO: 61860476
Banka: UniCredit Bank Czech Republic a.s. /2700 
Číslo účtu: 00000000-1219750011 
IBAN: CZ6227000000001219750011

Dodavatel:

IČO:

DIČ: CZ61860476 DIČ:

Číslo účtu:Banka:
Číslo smlouvy:
Organizační složka:

Výčetka pro produkty:
EU Stravenka D Relax Pass EU Vital Pass EU Fokus Pass O Asistence Pass
EU Flexi Pass EU Holiday Pass EU Smart Pass EU Dárkový Pass EU Bonus Pass

10 Kč ks Kč 74 Kč ks ksKč 200 Kč Kč
20 Kč Ks Kč ks75 Kč Kč 250 Kč ks Kč
25 Kč ks ksKč 80 Kč Kč 300 Kč ks Kč
30 Kč ks ksKč 85 Kč Kč 500 Kč ks Kč

ks35 Kč ksKč 90 Kč Kč 1 000 Kč ks Kč
ks40 Kč Kč 91 Kč ks Kč 1 500 Kč ks Kč
ks44 Kč ksKč 94 Kč Kč ks2 000 Kč Kč
ks45 Kč Kč 95 Kč ks Kč 2 500 Kč ks Kč

50 Kč ks ksKč 96 Kč Kč 3 000 Kč ks Kč
ks55 Kč Kč 100 Kč ks Kč ks5 000 Kč Kč
ks60 Kč Kč 105 Kč ks Kč ks Kč

65 Kč ks ksKč 125 Kč Kč ks Kč
ks70 Kč Kč 150 Kč ks Kč ks Kč

Způsob proplacení (pouze pro stravenky):
□ ihned Cash (hotově)
EU 5 dní Standard (bankovním převodem)
EU 4 dny Makro Transfer (viz Všeobecné obchodní podmínky) 
ED ihned Bidvest Transfer (viz Všeobecné obchodní podmínky)

Celkem: ks Kč
Prosíme o vyplnění CELKEM ks a CELKEM Kč

Podpis zástupce Partnera:

Telefonní číslo:
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prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém byla výpověď osobně, 
doporučenou poštou nebo faxem doručena 
druhé straně. V důsledku výpovědi zanikají 
právní vztahy založené Smlouvou a to ode 
dne účinnosti výpovědi. Výpověď Smlouvy 
se ovšem netýká práv vzniklých po dobu 
trvání Smlouvy, zejména práva Sodexo na 
úhradu jakýchkoli Poplatků za služby 
poskytnuté za období trvání Smlouvy.
Sodexo je oprávněno odstoupit od Smlouvy 
s účinky k doručení odstoupení Partnerovi 
v případech (i) stanovených zákonem, (ii) 
těmito VOP a dále kdy Partner (ill) poruší 
Smlouvu nebo tyto VOP, zejména Podmínky 
akceptace a dohodnutý způsob nakládání 
s Poukázkami po jejich akceptaci, (Iv) 
neoprávněně ohrožuje název či pověst 
Sodexo nebo osob s ním propojených, nebo 
(v) zasahuje do duševního vlastnictví Sodexo 
nebo osob s ním propojených. Odstoupení 
se nedotýká práv vzniklých za období trvání 
Smlouvy.
Sodexo je oprávněno VOP nebo Ceník nebo 
jejich část za doby trvání Smlouvy změnit, 
přičemž v takovém případě platí, že:
i. změněnou Smluvní dokumentaci je 

Sodexo povinno odeslat písemně či 
elektronicky Partnerovi nejméně 30 dnů 
před navrhovaným dnem účinnosti;

ii. pokud Partner se změnou nesouhlasí, je 
oprávněn Smlouvu vypovědět v souladu 
s odstavcem 1 výše, přičemž Smlouva se 
v takovém případě až do ukončení i 
nadále řídí původním zněním VOP nebo 
Ceníku;

lil.Sodexo je oprávněno Smluvní 
dokumentaci měnit jen v přiměřeném 
rozsahu, a to pokud jde o (i) rozsah, 
způsob, podmínky a vyúčtování služeb 
poskytovaných Sodexo podle Smlouvy, (ii) 
rozsah Poukázek vydávaných Sodexo 
(včetně zavedení nových typů nebo rušení 
stávajících), (iii) podobu a design 
Poukázek, GPC a ePASS, (Iv) způsoby 
úhrady ceny Benefitů popsané ve VOP 
(včetně zavedení nových typů nebo rušení 
stávajících), (v) úpravy Ceníku 
v návaznosti na vývoji inflace, daňové 
legislativy a nákladů na provoz systému 
umožňujících poskytování
zprostředkovatelských služeb podle této 
Smlouvy, (vi) úpravy v návaznosti na 
změny technologie zpracování Poukázek a 
GPC (např. nové technické nosiče a 
způsoby akceptace) a poskytování služeb 
podle Smlouvy.

Dojde-ll k ukončení Smlouvy dohodou nebo 
výpovědí podle odst. 1 nebo odstoupením 
podle odst. 2, postupují strany podle 
Smlouvy až do okamžiku jejího ukončení. 
Partner je oprávněn až do doby ukončení 
Smlouvy akceptovat k úhradě cen Benefitů 
postupy upravené v těchto VOP, které byly 
ve Smlouvě konkrétně určeny (např. 
Poukázky). K vyúčtování takto uhrazených 
cen Benefitů dojde po ukončení Smlouvy 
postupem podle čl. VI, resp. v případě 
Poukázek postupem podle čl. X, resp. 
v případě systému SayReward postupem 
podle čl. XXIV těchto VOP.
Veškeré informace, které si strany poskytly 
v průběhu jednání o uzavření Smlouvy, 
považují ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 
2 OZ za důvěrné s výjimkou informací 
výslovně určených ke zveřejnění (např. 
seznam Provozoven, seznam Benefitů, 
nabídky pro účely systémů Cafeteria a 
SayReward apod.); veškeré informace a 
skutečnosti týkající se konceptu vydávání a 
používání Poukázek, GPC, ePASSů, a 
systémů Cafeteria a SayReward jsou navíc 
součástí obchodního tajemství Sodexo. Obě 
strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o 
veškerých informacích a skutečnostech ve 
smyslu první věty tohoto odstavce, o obsahu 
Smluvní dokumentace, jakož i o způsobu 
spolupráce mezi Partnerem a Sodexo.

Server Sodexo znamená centrální server 
Sodexo, k němuž má Partner omezený přístup
v rámci systému ePASS za podmínek uvedených 8. S ohledem na povahu 
níže, v části C těchto VOP. umožňujícího úhradu ceny Benefitů způsoby
Sodexo je obchodní společnost označená jako dle VOP je dohodnuto, že ustanovení §
„Sodexo" ve Smlouvě. 2446, § 2451 a § 2452 OZ se nepoužijí.
Smart Pass znamená papírovou poukázku, 9. Sodexo je oprávněno přerušit plnění

povinností mu vyplývajících ze Smlouvy či 
takovéto plnění odložit, je-li Partner 
v prodlení s plněním jakýchkoliv povinností 
vyplývajících ze Smlouvy.

vzájemných vztahů Sodexo a Partnera platí 
ustanovení čl. V odst. 1 a 2 VOP.

programu

kterou vydává Sodexo a která Beneficlentovi ve 
smyslu § 6 odst. 9 písm. d) ZDP umožňuje 
čerpání Benefitů ve formě možnosti využití 
vzdělávacích zařízení. 2.
Smlouva znamená Smlouvu o zprostředkování a
spolupráci písemně uzavřenou mezi Sodexo a IV. PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA 
Partnerem.
Smluvní dokumentace je obecné označení pro 
jakýkoliv z následujících dokumentů nebo jejich 1. 
celek - Smlouva, VOP, Ceník, včetně jejich příloh, 
změn a dodatků. V případě rozporu mezi 
ustanoveními Smlouvou a ostatní Smluvní
dokumentací a mají aplikační přednost
ustanovení Smlouvy. V případě jiných rozporů v 2. 
rámci Smluvní dokumentace mají aplikační 
přednost VOP.
Vital Pass znamená papírovou poukázku, kterou 
vydává Sodexo a která Beneficientovi ve smyslu 
§ 6 odst. 9 písm. d) ZDP umožňuje čerpání 
Benefitů ve formě možnosti využití
zdravotnických zařízení, včetně možnosti úhrady 
ceny zdravotnických prostředků vydaných k tomu 
oprávněnými osobami.
ZDP znamená zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z přfjmu, ve znění pozdějších předpisů.

Partner se zavazuje, že na úhradu ceny 
Benefitů konkrétně určených ve Smlouvě 
bude akceptovat postupy upravené v těchto 
VOP, které byly ve Smlouvě konkrétně 
určeny.
Partner se zavazuje, že Beneficientům bude 
poskytovat minimálně rovné zacházení jako 
svým ostatním zákazníkům, kteří cenu 
Benefitů hradí jinak, než způsoby podle 3. 
VOP; Partner se zejména zavazuje, že žádný 
způsob úhrady ceny Benefitů podle VOP 
nebude zatížen žádným dodatečným 
poplatkem nebo jiným omezením, které se 
na ostatní způsoby úhrady neuplatní. Při 
porušení této povinnosti Partnerem je 
Sodexo oprávněno od Smlouvy odstoupit 
Za řádné poskytování Benefitů a jejich 
kvalitu odpovídá Beneficientům a Klientům 
výlučně Partner; Sodexo zejména není 
povinno vyřizovat reklamace Benefidentů ve 
vztahu k Benefitům poskytnutým Partnerem 
nebo jejich vadám ani nést jakékoli 
negativní důsledky spojené s takovými 
reklamacemi. Partner se zavazuje neuvádět, 
že Sodexo vzniká jakákoli povinnost z vady 
Benefitů, jinak bude Partner povinen 
nahradit Sodexo veškerou újmu vzniklou 
z porušení této povinnosti.
Za činnosti dle této Smlouvy se Partner 
zavazuje zaplatit Sodexo sjednané Poplatky. 
Partner potvrzuje, že Smlouvu uzavírá jako 
podnikatel při svém podnikání, je seznámen 
se zněním Smluvní dokumentace a souhlasí 
s ním. Partner se dále zaručuje, že po celou 
dobu trvání této Smlouvy bude oprávněn 
k poskytování těch Benefitů, které jsou ve 
Smlouvě konkrétně určeny.
V případě, že Partner není přímým 
dodavatelem Benefitů, ale pouze 
zprostředkovatelem Benefitů (např. 
provozovatel slevového portálu apod.), který 
poskytuje třetí osoba, a že je to tak výslovně 
uvedeno ve Smlouvě, platí pro takového 4. 
Partnera následující zvláštní pravidla:
I. Partner se zavazuje umožnit akceptaci 

zvolených způsobů úhrady ceny Benefitů 
podle těchto VOP jen na takové Benefity 
třetích osob, které splňují podmínky dle 
těchto VOP (např. omezení Benefitů podle 
účelu jednotlivých typů Poukázek); 

ii. Partner není povinen vůči Beneficientům 
(Klientům) nést odpovědnost za 
poskytování Benefitů a jejich kvalitu za 
předpokladu, že zajistí, aby tuto 
odpovědnost v celém rozsahu nesla třetí 
osoba, která dodává Benefit 
zprostředkovaný Partnerem. Ve zbytku 5. 
platí odst. 3 obdobně.

Partner bere na vědomí, že Sodexo při svém 
podnikání důsledně uplatňuje kodexy "Etický 
kodex pro obchodní partnery" a "Prohlášení 
o obchodní bezúhonností", jejichž aktuální 
plný text je k dispozici na webových 
stránkách www.sodexo.cz.

3.

III. PRÁVA A POVINNOSTI SODEXO

1. Sodexo se zavazuje, že bude vyvíjet činnost 
popsanou v těchto VOP směřující k tomu, 
aby měl Partner jako zájemce příležitost 
uzavírat smlouvy o prodeji nebo poskytnutí 
Benefitů s Beneficienty, resp. Beneficienty 
jako zástupci Klientů. Cena Benefitů (nebo 
jejich část) přitom bude hrazena některým 
ze způsobů podle VOP, které jsou konkrétně 
určeny ve Smlouvě, tj. podle okolností 4. 
příslušnými Poukázkami, GPC, ePASS nebo 
v rámci systémů Cafeteria či SayReward. 5.

2. Sodexo se zavazuje činnost dle Smlouvy 
provádět s vynaložením veškeré odborné 
péče, při respektování a ochraně obchodních 
zájmů a obchodního tajemství Partnera.

3. Sodexo se zavazuje uveřejnit na 
Internetovém portálu informace o tom, že 
Partner akceptuje Poukázky, ePASS nebo 6.
GPC včetně specifikace poskytovaných 
Benefitů a přehledu Provozoven (viz přílohy 
č. 2 a 4 Smlouvy) a odkaz na Partnerovy 
internetové stránky a Partner s takovým 
uveřejněním souhlasí. Pokud za trvání 
Smlouvy Partner společnosti Sodexo oznámí 
změnu v těchto údajích, promítne Sodexo 
takovou změnu na Internetový portál bez 
zbytečného odkladu.

4. Sodexo není na základě Smlouvy pro 
Partnera povinno provádět jakékoli jiné 
služby než ty, které jsou v těchto VOP 
výslovně popsány a jejichž aplikace je ve 
Smlouvě konkrétně určena; povinnost 
Sodexo ke zprostředkování příležitosti 
uzavírání smluv podle odstavce 1 spočívá 
výlučně v zařazení Partnera do programu 
umožňujícího hradit cenu Benefitů způsoby 
dle VOP. Sodexo zejména není oprávněno 
ani povinno uzavírat jménem Partnera 
jakékoli smlouvy, jejichž předmětem je 7. 
prodej Benefitů.

5. S ohledem na povahu programu
umožňujícího úhradu ceny Benefitů způsoby 
dle VOP je dohodnuto, že odchylně od 
ustanovení § 2450 OZ má Sodexo právo na 
provizi i v případě, že bude činné jako 
zprostředkovatel pro Klienta, resp. V. TRVÁNÍ, UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY,
Beneficlenta, se kterým Partner uzavře INFORMAČNÍ POVINNOSTI
smlouvu o prodeji nebo poskytnutí Benefitů.

6. Sodexo nemá nárok na úhradu nákladů 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, 
spojených
zprostředkovatelských služeb.

7. Je dohodnuto, že ustanovení § 2453 a §
2454 OZ se nepoužijí a pro zánik a ukončení

s poskytováním Smlouva může být ukončena písemnou 
dohodou stran nebo písemnou výpovědí bez 
udání důvodu kterékoliv ze stran. Výpovědní 
doba činí tři (3) měsíce a začne běžet od
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Ke dni podpisu Smlouvy vydává Sodexo 
Poukázky Flexi Pass, které lze použít ke 
stejnému účelu jako Poukázky Smart Pass, 
Vital Pass, Relax Pass nebo Holiday Pass 
pouze za podmínky, že je to na Poukázce 
Flexi Pass výslovně uvedeno.
Ke dni podpisu Smlouvy dále vydává Sodexo 
Poukázky Dárkový Pass a Bonus Pass, které 
je Partner povinen akceptovat také jako 
ekvivalent Poukázek Smart Pass, Vital Pass, 
Relax Pass, Flexi Pass nebo Holiday Pass.
Ke dni podpisu Smlouvy dále vydává Sodexo 
poukázky Fokus Pass, které je Partner 
povinen akceptovat jako ekvivalent 
Poukázek Relax Pass, Holiday Pass, Smart 
Pass a Vital Pass. Jako ekvivalent poukázek 
Vital Pass je možné poukázky Fokus Pass 
akceptovat pouze na úhradu vitamínů, 
vitamínových prostředků a přípravků, nebo 
očkování

jinak než podle čl. VIII odst. 5 VOP, není 
Sodexo povinno proplatit. Sodexo je 
oprávněno pozdržet platbu určenou k 
proplacení Poukázek až do úplného 
prošetření, pokud zde existuje podezření, že 
Poukázky předložené k proplacení mají vadu 
v počtu, kvalitě, platnosti nebo jsou vydány 
jinou osobou než Sodexo, případně pokud 
Partner uvede do „výčetky Poukázek" 
nesprávné či neúplné údaje.

7. Partner je povinen v souvislosti s 
vyúčtováním Poukázek vyplnit formulář 
"výčetka Poukázek", který je přílohou č. 3 
Smlouvy, s uvedením veškerých údajů 
nezbytných k provedení vyúčtování 
Poukázek, a tuto "výčetku Poukázek" 
společnosti Sodexo doručit společně s 
Poukázkami určenými k vyúčtování. 
Následně bude Partner používat originální 
„výčetku Poukázek" s unikátním čárovým 
kódem, která mu bude doručena vždy spolu 
s předchozí fakturou vystavenou Sodexo. 
Nebude-li řádně vyplněná „výčetka 
Poukázek" připojena k Poukázkám, je 
Sodexo oprávněno od Partnera splnění této 
povinnosti požadovat.
Vyúčtování a proplacení Poukázek Sodexo 
provede bezhotovostním převodem na 
bankovní účet Partnera uvedený ve Smlouvě 
ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne 
následujícího po jejich obdržení spolu 
s řádně vyplněnou „výčetkou Poukázek"; to 
neplatí pro Poukázky Gastro Pass.
Právo na provizi podle tohoto článku 
společnosti Sodexo vzniká vždy okamžikem 
akceptace Poukázek na úhradu ceny 
Benefitu ze strany Partnera. Čl. VI odst. 6 
druhá věta VOP platí obdobně.

10. Provize podle tohoto článku bude ve 
prospěch Sodexo hrazena zápočtem tak, že 
Sodexo při vyúčtování a proplácení Poukázek 
odečte provizi v příslušné výši z celkové 
částky proplácených Poukázek a Partnerovi 
vyplatí částku sníženou o (i) provizi a (li) 
DPH z provize v zákonem stanovené výši.

11. Ustanovení pro Gastro Pass:
I. vedle doručení Poukázek podle odst. 4 je

Partner dále oprávněn podle své volby:
1. Poukázky předat osobně na provozovně 

Sodexo;
2. je-li

ochranné prvky Poukázek kontrolovat a 6. 
budou přijímat pouze platné Poukázky.

4. Jsou-li na Poukázce vytištěny doplňující 
informace o způsobu jejího použití, je 
Partner oprávněn přijmout Poukázku pouze 
v souladu s těmito informacemi, nejsou-li
v rozporu se Smlouvou. I v takovém případě 7. 
však Partner smí Poukázku akceptovat, jen 
pokud odpovídá platnému vzoru Poukázky a 
je použita v souladu se Smlouvou. Nad 
rámec toho mohou Poukázky obsahovat i 
nepovinné prvky (např. logo Klienta, 8. 
reklama); takové prvky nejsou na újmu 
platnosti Poukázky a lze je použít ve stejném 
rozsahu jako Poukázky bez takových 
nepovinných prvků.

5. Partner se zavazuje bezprostředně po 
úhradě Benefitu Poukázkami tyto Poukázky 
znehodnotit otiskem svého razítka na zadní 
straně Poukázky, v místě k tomuto účelu 
viditelně vyznačeném.

6. Partner je ohledně každého typu 
akceptované Poukázky povinen každou svou 
Provozovnu viditelně označit samolepicí 1. 
informační nálepkou, kterou od Sodexo 
obdrží. V případě ukončení Smlouvy je 
Partner povinen takové samolepicí 
informační nálepky ze všech svých 
Provozoven odstranit bez zbytečného 
odkladu.

7. Partner se zavazuje, že každý typ Poukázek 2. 
bude akceptovat výlučně na úhradu 
příslušného Benefitu, k jehož úhradě je 
takový typ Poukázky podle čl. II výše určen. 
Partner se zavazuje, že s Poukázkami bude 
dále nakládat výlučně způsoby, které jsou 
předvídané ve Smlouvě, resp. VOP, tj. 
zejména je stanoveným způsobem 
předkládat Sodexo k proplacení; Poukázky 
nejsou oběživem, a proto mohou být 3. 
propláceny pouze prostřednictvím Sodexo a 
nemohou být použity jiným způsobem.

8. Partner se zavazuje Beneficientovi, který 
cenu zakoupených Benefitů, resp. její část, 
uhradí Poukázkami Holiday Pass, potvrdit 
uskutečnění rekreace, tj. pobytu nebo 
zájezdu, pokud o to Beneficient požádá a 
předloží-li jména a rodná čísla účastníků 
pobytu anebo zájezdu, kteří mají být do 
potvrzení zahrnuti.

IX. PRÁVA A POVINNOSTI SODEXO

X. VYÚČTOVÁNÍ

Partner se zavazuje společnosti Sodexo za 
zprostředkování v rámci systému Poukázek 
hradit provizi z každé akceptované Poukázky 
ve výši dle Ceníku aktuálního ke dni 8. 
doručení Poukázek Sodexo k proplacení. 
Ktéto provizi bude připočtena DPH dle 
platných právních předpisů.
Partner je oprávněn Poukázky přijaté 
v Provozovnách předávat Sodexo k 
vyúčtování a proplácení průběžně, 
nejpozději však v době do konce měsíce 9. 
následujícího po skončení platnosti dané 
Poukázky. Poukázky, které Partner 
společnosti Sodexo předá k vyúčtování a 
proplacení po výše uvedeném datu, nebude 
Sodexo povinno proplatit.
Partner je povinen ukončit akceptaci 
Poukázek k datu ukončení Smlouvy. Veškeré 
Poukázky řádně přijaté Partnerem do data 
ukončení Smlouvy je Partner povinen předat 
Sodexo k vyúčtování a proplacení způsobem 
uvedeným v tomto článku, a to do (i) 14 
dnů od data ukončení Smlouvy, pokud došlo 
k odstoupení podle čl. V odst. 2 těchto VOP 
nebo (li) 1 měsíce od data ukončení 
Smlouvy v ostatních případech. Poukázky, 
které Partner společnosti Sodexo předá k 
vyúčtování a proplacení po uplynutí doby 
uvedené v předchozí větě, jakož i Poukázky 
přijaté Partnerem po ukončení Smlouvy, 
nebude Sodexo povinno akceptovat a 
proplatit.
Poukázky bude Partner doručovat k 
vyúčtování a proplacení na adresu Sodexo 
Pass Česká republika a.s.. Provozní úsek, 
Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov. 
Partner se zavazuje nakládat s Poukázkami 
jako s ceninami, a tedy mj. využívat pro 
jejich doručování do Sodexo pouze takové 
způsoby, které jsou pro přepravu cenin 
určeny. V případě, že Partner doručuje 
společnosti Sodexo Poukázky poštou, pro 
účely odst. 2 a 3 se takové Poukázky 
považují za předané již k datu podán! 
uvedenému na poštovním razítku.
Sodexo neodpovídá za případné ztráty nebo 
úbytky zásilek Poukázek v průběhu jejich 
přepravy a Partnerovi proplatí pouze 
skutečně obdržené Poukázky. V případě 
nesouladu mezi údaji uvedenými ve "výčetce 
Poukázek" a odevzdanými Poukázkami je 
pro provedení vyúčtování a následné 
proplacení předaných Poukázek rozhodující 
přepočítání Poukázek provedené společností 
Sodexo. Od okamžiku, kdy Sodexo Poukázky 
zaslané k proplacení obdrží, je povinno 
zajistit bezpečné nakládání s Poukázkami po 
celou dobu procesu jejich zpracování.
Sodexo je povinno Partnerovi proplatit 
pouze Poukázky řádně akceptované 
Partnerem v souladu se Smlouvou. Poukázky 
nesmí být podlepeny ani sešity. Poukázky, 
které jsou (i) znehodnoceny razítkem jiného 
subjektu, než je Partner, (ii) označeny na líci 
razítkem „neplatné" či (iii) znehodnoceny

I

zákazníkem
společnosti MAKRO Cash & Carry ČR 

platnou
zákaznickou kartou registrovanou na 
území ČR, doručit „výčetku Poukázek" 
spolu s Poukázkami určenými k 
proplacení osobně na velkoobchodní 
středisko společnosti MAKRO určené ke 
sběru Poukázek. Seznam těchto

registrovaným

(„MAKRO")s.r.o. s
1. Sodexo se zavazuje zabezpečit Poukázky 

proti padělání ochrannými prvky.
2. Sodexo se zavazuje předat Partnerovi platný 4. 

vzor Poukázky a přehled ochranných prvků 
Poukázky při podpisu Smlouvy a dále vždy 
při změně designu nebo ochranných prvků 
Poukázky, přičemž tato změna záleží vždy na 
výlučném uvážení Sodexo. Sodexo se rovněž 
zavazuje Partnerovi předat potřebný počet 
samolepicích informačních nálepek podle
čl. VIII odst. 5 výše a seznam nominálních 
hodnot Poukázek platný ke dni předání.

3. Sodexo se zavazuje Partnerovi proplácet 
pouze úplné a platné Poukázky, které byly 
Partnerem v Provozovnách řádně přijaty 
nejpozději do ukončení Smlouvy na úhradu 5. 
ceny Benefitů a které byly předloženy 
Sodexo k proplacení v souladu se Smluvní 
dokumentací.

4. Ustanovení pro Holiday Pass:
i. Sodexo se zavazuje informovat Klienty, že 

Poukázka není směnitelná za hotovost, a 
to ani v případě storna pobytu nebo 
zájezdu.

5. Sodexo sl vyhrazuje právo vydávat další typy 
poukázek sloužící také k úhradě stejných 
služeb jako současně vydávané typy 
Poukázek. Pokud bude na takovýchto dalších 
typech poukázek jednoznačně uvedeno, že 6. 
je možné je akceptovat jako ekvivalent 
některého typu Poukázek podle těchto VOP
a Sodexo o tom Partnera předem informuje, 
jsou Sodexo i Partner povinni s nimi 
nakládat za podmínek, které Smlouva 
stanoví pro nahrazovaný typ Poukázky.

velkoobchodních středisek je k dispozici 
na webu společnosti MAKRO 
www.makro.cz:

3.je-li registrovaným zákazníkem Bidvest 
Czech Republic s.r.o. („Bidvest"), 
předat Poukázky určené k proplacení 
osobně k přepravě zástupci společnosti 
Bidvest v rámci distribuce zboží Bidvest 
do Provozoven Partnera - v takovém 
případě není povinen vyplňovat 
„výčetku Poukázek".

ii. Partner je oprávněn volit následující 
varianty proplacení Poukázek (zvolený 
způsob je Partner povinen řádně vyplnit 
ve „výčetce Poukázek” s výjimkou postupu 
podle bodu 4 níže):
1. bezhotovostním převodem na bankovní 

účet Partnera uvedený ve Smlouvě ve 
lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne 
jejich obdržení spolu s řádně vyplněnou 
„výčetkou Poukázek";

2. v hotovosti při předání Poukázek 
společnosti Sodexo za dodržení 
ostatních podmínek dle VOP;

3. přiznáním kreditu u společnosti MAKRO 
při osobním doručení „výčetky 
Poukázek" spolu s Poukázkami k 
proplacení společnosti MAKRO, přičemž 
takto přiznaný kredit jsou oprávněni
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Internetového obchodu Partnera měl 
Beneficient možnost zadat takové údaje, aby 
z nich bylo zřejmé, že Internetovou 
objednávku činí v zastoupení Klienta a cena 
objednaného Benefitu bude hrazena 
prostřednictvím systému Cafeteria. Současně 
se Partner zavazuje pro tyto účely zajistit, 
aby platební systém, pomocí něhož dochází 
k úhradě ceny prostřednictvím systému 
Cafeteria, neumožňoval Beneficientovi 
úhradu ceny prostřednictvím systému 
Cafeteria v případě, nebude-li z Internetové 
objednávky zřejmé, že ji Beneficient činí v 
zastoupení Klienta. V případě porušení 
tohoto závazku Partnera neodpovídá Sodexo 
za správnost plateb provedených 
prostřednictvím systému Cafeteria.
Veškeré právní vztahy týkající se Dodání 
objednaného Benefitu, včetně z toho 
vyplývajících práv a povinností Partnera, 
Klienta a Beneficienta, jako jsou např. 
reklamace, budou od okamžiku jeho 
objednání předmětem vztahu mezi těmito 
subjekty. Nárok na náhradu újmy vzniklé v 
důsledku porušení povinností Partnera dle 
této Smlouvy však může uplatnit též 
společnost Sodexo.

Internetové objednávky se Partner zavazuje reklamační služby atd. 
umožnit Beneficientům provést Internetovou 8. Za účelem učinění Internetových objednávek 
objednávku a hradit cenu objednaného 
Benefitu prostřednictvím systému Cafeteria 
přičemž termíny a způsob Dodání se řídí 
pravidly 
v Internetovém
okamžiku učinění Internetové objednávky.

XV. PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA

se Partner zavazuje upravit webové stránky 
Internetového obchodu Partnera tak, aby 
Benefity, jejichž cenu ize hradit 
prostřednictvím systému Cafeteria, byly 
nabízeny odděleně od ostatního zboží a 
služeb. Současně se Partner zavazuje 
zveřejnit na takto upravených stránkách 
upozornění, že se dostupnost nabízeného 
zboží a služeb, jejich cena, způsob a 
podmínky Dodání a uplatňování práv z 
odpovědnosti za vady řídí obchodními 
podmínkami Partnera.

zveřejněnými 
Partnera v

Partnera
obchodu

1. Partner se zavazuje nabídky dle či. XIV odst.
3 a 4 bez zbytečného odkladu aktualizovat 
tak, aby vždy odpovídaly skutečnosti.
Partner je povinen v dostatečném předstihu 9. Partnerovi vzniká vůči Klientovi právo na 
15 (patnácti) dnů před plánovanou úhradu ceny Benefitu okamžikem Dodání
aktualizací nabídky podle či. XIV odst. 3 Benefitu, a to ve výši zveřejněné v okamžiku
informovat Sodexo na e-mail uvedený za učinění Objednávky v systému Cafeteria, 2.
tímto účelem ve Smlouvě o takovýchto resp. zveřejněné v okamžiku učinění
změnách, aby Sodexo mohlo upravit katalog Internetové objednávky,
a změnu komunikovat Klientům. V případě 10. Dojde-li k zániku smlouvy uzavřené na 
Benefitů, které lze objednávat přímo z základě Objednávky či Internetové
Internetového obchodu Partnera, je jejich objednávky jinak než jejím splněním, je
katalog aktualizován přímo Partnerem. Partner povinen neprodleně vrátit

2. Ceny Benefitů nabízených formou společnosti Sodexo cenu dotčeného
Objednávek budou Partnerem uváděny jako Benefitu, a to bezhotovostně na bankovní 
konečné (v případě Partnerů, kteří jsou účet společnosti Sodexo č. ú. 
plátci DPH, včetně DPH). Partner není 1219750011/2700, popř. jiný účet určený
oprávněn jakkoliv navýšit jejich cenu pro Sodexo.
Beneficienta. Partner má povinnost
garantovat dostupnost Benefitů v souladu s XVI. PRÁVA A POVINNOSTI SODEXA 
jejich nabídkou zveřejněnou v elektronickém 
systému Cafeteria.

3. Partner si je vědom zásadního významu 
garance dostupnosti a ceny Benefitů 
nabízených formou Objednávek nebo ePASS.
V případě opakovaného (více než jedenkrát) 
nedodržení dostupnosti, ceny či jiných 
vlastností nabízeného Benefitu zveřejněných 2. 
v systému Cafeteria v době učinění 
Objednávky, resp. generování ePASS je 
Partner povinen uhradit společnosti Sodexo 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: 
deset tisíc korun českých) za druhé a každé 
další takové porušení. Současně je Sodexo 
oprávněno od této Smlouvy písemně 
odstoupit.

4. V případě

E. GPC

Tato část E VOP se na právní vztah mezi Sodexo 
a Partnerem uplatní, pokud se ve Smlouvě 

Sodexo se zavazuje provozovat systém Partner zavázal k akceptaci GPC.
Cafeteria tak, aby umožňoval
zprostředkování formou Objednávek, resp. XIX. PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA 
Internetových objednávek, vyjma 
nezbytných přestávek, sloužících k opravě a 1. 
aktualizaci systému Cafeteria.
Sodexo se zavazuje uhradit Partnerovi za 
Klienta cenu Benefitu, na které vzniklo 
Partnerovi právo ve smyslu či. XV odst. 9, a 
to až do částky, kterou má Klient pro účely 
takovéto transakce vyhrazenou pro daného 
Beneficienta v systému Cafeteria.

1.

Partner se zavazuje přijímat GPC na úhradu 
ceny Benefitů zakoupených v Provozovně, 
ve které je umístěn GPC terminál. Jako 
protihodnotu se Partner zavazuje
Beneficientům poskytovat Benefity
v hodnotě odpovídající ceně Benefitů 
hrazených prostřednictvím GPC.
Není-ll specificky ujednáno jinak, Partner se 
zavazuje, že Beneficientům užívajícím
k úhradě GPC bude poskytovat stejné 
zacházení jako Beneficientům užívajícím 
k úhradě Gastro Pass, tj. zejména nebude 
účtovat dodatečný poplatek za platbu
pomocí GPC, zajistí dostatečný počet GPC 
terminálů pro dosažení srovnatelné rychlosti 
a úrovně obsluhy.
V případě, že Partner plánuje zřídit novou 
Provozovnu s GPC terminálem či provozovat 
nový GPC terminál (a to i v případě, že se 
jedná o výměnu za dosavadní GPC 
terminál), je povinen o tom bez zbytečného 
odkladu písemně informovat Sodexo 
a dohodnout se s ním na podmínkách jeho 
aktivace.
V případě, že Partner hodlá ukončit či na 
dobu delší 30 dní přerušit činnost v 
Provozovně s GPC terminálem nebo ukončit 
či na dobu delší 30 dní přerušit akceptaci 
GPC v takové Provozovně, je povinen o tom 
bez zbytečného odkladu písemně informovat 
Sodexo a dále se se společností Sodexo 
dohodnout na podmínkách jeho deaktivace. 
Partner se zavazuje dodržovat následující 
Podmínky akceptace:
a. Partner je povinen vždy vyžádat zadání 

PIN kódu, ledaže jde o podlimitní (do 
500,- Kč) bezkontaktní platbu; jedná-li se 
však o první platbu pomocí dané GPC, 
musí být platba bez ohledu na částku 
transakce provedena kontaktním 
způsobem,

b. v případě, kdy ověření PIN kódu není 
možné, je Partner povinen požádat 
držitele GPC o podpis na stvrzence 
vytištěné pomocí GPC terminálu (jde-li o 
GPC s identifikací Beneficienta),

přičemž při postupu dle písm. a. nebo b. 
výše v případě neúspěšného průběhu 
bezhotovostní platby anebo v případě 
nesouhlasícího podpisu držitele GPC 
se Partner zavazuje nepřijmout takovou 
bezhotovostní platbu;

2.

XVII. VYÚČTOVÁNÍ

zprostředkování Vyúčtování Benefitů zprostředkovaných 
v rámci systému Cafeteria se řídí či. VI. V 
případě, že Partner nebude moci z důvodů 
na straně Beneficienta doručit objednaný 
Benefit v podobě zboží Beneficientovi (např. 
z důvodů špatné adresy či odmítnutí 3. 
převzetí) a zboží se vrátí Partnerovi, je 
Partner povinen vrátit společnosti Sodexo 
jeho cenu uhrazenou společností Sodexo za 
Klienta do 30 (třiceti) dnů od okamžiku, kdy 
se takové zboží vrátí Partnerovi. Ostatní 
náklady s tím spojené (expedice, doprava) 
ponese Partner. Pokud k tomuto navrácení 
zboží dojde více než pětkrát v průběhu tří 4. 
měsíců u Beneficientů pocházejících od 
téhož Klienta, ponesou náklady zmíněné v 
předchozí větě společně Partner a Sodexo a 
Sodexo se pokusí u Klienta zjednat nápravu. 
Partner se zavazuje hradit společnosti 
Sodexo měsíčně Poplatek ve formě provize 
za účast v systému Cafeteria, a to ve výši 
dle Ceníku z celkové ceny Benefitů 5. 
zprostředkovaných u Partnera formou 
Objednávek a Internetových Objednávek za 
daný kalendářní měsíc. K této částce bude 
připočítána DPH dle platných právních 
předpisů. Právo na provizi vzniká okamžikem 
zadání Objednávky nebo Internetové 
objednávky.
Splatnost faktury na Poplatek podle 
předchozího odstavce bude shodná jako 
splatnost faktury dle či. VI odstavce 5.

XVIII. PRÁVNÍ POSTAVENÍ

formou 1.
Internetových objednávek se z principielních 
důvodů fungování Internetových obchodů na 
sortiment Partnera v Internetovém obchodu
Partnera nevztahují ujednání o dostupnosti 
zboží v nabídce a upozorňování na změny 
platnosti nabídky a zboží.

5. Partner se zavazuje, že ceny Benefitů 
nabízených formou Objednávek budou po 
dobu zařazení Benefitů do systému Cafeteria 
shodné nebo nižší než ceny nabízené 
Partnerem mimo systém Cafeteria (tzv. 
pultové ceny).

6. Pokud Partner nebude schopen dodat 
Benefit dle Objednávky, je povinen 
neprodleně nabídnout Beneficientovi zboží 
a/nebo službu stejné nebo vyšší kvality a 
stejné či nižší ceny. S touto změnou 
Objednávky musí nicméně souhlasit 2. 
Beneficient, jakož i Sodexo jednající jako 
zástupce Klienta, jinak ke změně 
Objednávky nedojde. V případě, že Partner 
poruší povinnost náhradní nabídky ve smyslu 
první věty tohoto odstavce, případně 
nevysloví-li se změnou Objednávky souhlas 
Beneficient či Sodexo, je Sodexo oprávněna 
od smlouvy založené Objednávkou 
odstoupit. V případě, že Partner poruší 
povinnost náhradní nabídky ve smyslu první 
věty tohoto odstavce, je současně povinen 3. 
uhradit Sodexo smluvní pokutu ve výši 10 
000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
za každý případ takového porušení.

7. Partner je povinen poskytnout Beneficientovi 
veškeré další služby a komunikaci s dodáním 
Benefitu související tak, jako jsou tyto služby 1. 
poskytovány třetím stranám, které jsou 
přímými zákazníky Partnera. Tyto další 
služby zejména zahrnují: přístup na 
zákaznickou infolinku, sledování zásilky, 
zasílání informací o expedici zboží,

Strany jsou si vědomy toho, že Objednávky 
a Internetové objednávky čini Beneficient 
jménem a v zastoupení Klienta a ve svůj 
prospěch ve smyslu § 1767 OZ. S ohledem 
na tuto skutečnost se Partner zavazuje 
zajistit, aby v rámci nákupu prostřednictvím
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Sodexo na e-mail uvedený za tímto účelem platí i pro důsledky případného porušení
ve Smlouvě o takovýchto změnách, aby uvedených povinností.
Sodexo mohlo upravit katalog a změnu 9. Veškeré právní vztahy týkající se Dodání 3. V případě, že Partner poruší některou
komunikovat Klientům. Benefitu, včetně z toho vyplývajících práv a ze svých povinností dle čl. XXII odst. 2 až 7

3. Ceny Benefitů budou Partnerem uváděny povinností Partnera, Klienta a Beneficienta, těchto VOP a nenapraví takové porušení ve
jako konečné (v případě Partnerů, kteří jsou jako jsou např. reklamace, budou od lhůtě stanovené Sodexo (jedná-li se o
plátci DPH, včetně DPH). Partner není okamžiku jeho objednání předmětem vztahu porušení způsobilé nápravy), je Sodexo
oprávněn jakkoliv navýšit jejich cenu pro mezi těmito subjekty. Nárok na náhradu oprávněno odstoupit od Smlouvy, a to dle
Beneficienta. újmy vzniklé v důsledku porušení povinností své volby v rozsahu celé Smlouvy, nebo

4. Partner se zavazuje, že ceny Benefitů budou Partnera dle Smlouvy však může uplatnit v rozsahu účasti Partnera v systému
po celou dobu jejich zařazení do systému též společnost Sodexo. SayReward.
SayReward shodné nebo nižší než ceny 10. Partnerovi vzniká právo na úhradu ceny 
nabízené Partnerem mimo tento systém Benefitu okamžikem Dodání Benefitu, a to
(tzv. pultové ceny). ve výši zveřejněné v okamžiku učinění

5. Pokud Partner nebude schopen dodat Objednávky v systému SayReward. 1. Vyúčtování Benefitů zprostředkovaných
Benefit dle Objednávky nejpozději do deseti Ve vztahu ke každé Objednávce zadané v rámci systému SayReward probíhá
(10) dnů od přijetí Objednávky, je povinen prostřednictvím SayReward je Partner na na měsíční bázi.
0 tom informovat Beneficienta i Sodexo. výzvu společnosti Sodexo povinen předložit 2. Sodexo v rámci systému SayReward
S případným zrušením či změnou doklad o Dodání Benefitu (případně jiné průběžně eviduje objem zadaných 
Objednávky musí souhlasit Beneficient vyžádané společností Sodexo), a to Objednávek, přičemž vždy k poslednímu dni
1 Sodexo. nejpozději do 24 hodin od přijetí takové kalendářního měsíce připraví Měsíční souhrn.

výzvy od Sodexo. 3. Na základě vyúčtování dle odst. 2 Sodexo
vystaví Partnerovi fakturu na Poplatek 
odpovídající provizi společnosti Sodexo. Tato 
faktura bude zaslána Partnerovi elektronicky 
nejpozději do sedmi (7) dnů po uplynutí 
příslušného kalendářního měsíce. Datem 

společnosti Sodexo č. ú. zdanitelného plnění bude pro účely DPH den
generování Měsíčního souhrnu, splatnost 
faktury bude deset (10) dnů po doručení 
faktury Partnerovi.

Benefitů, na které vzniklo Partnerovi právo 
ve smyslu čl. XXII odst. 10 těchto VOP.

XXIV. VYÚČTOVÁNÍ

6. Partner je povinen poskytnout Beneficlentovl
veškeré další služby a komunikaci s dodáním 11. Dojde-li k zániku smlouvy uzavřené na 
Benefitu související tak, jako jsou tyto služby základě Objednávky jinak než jejím
poskytovány třetím stranám, které jsou splněním, je Partner povinen neprodleně
přímými zákazníky Partnera. Tyto další vrátit společnosti Sodexo cenu dotčeného
služby zejména zahrnují: přístup na Benefitu, a to bezhotovostně na bankovní
zákaznickou infolinku, sledování zásilky, účet
zasílání informací o expedici zboží, 1219750011/2700, popř. jiný účet určený
reklamační služby atd. Sodexo.

7. Partner se zavazuje učinit vše nezbytné 12. Partner se zavazuje hradit společnosti
k tomu, aby mohl po celou dobu trvání této Sodexo měsíčně Poplatek ve formě provize 4.
Smlouvy přijímat Objednávky. za účast v systému SayReward, a to ve výši 5.

8. Partner se zavazuje zajistit, že jeho nabídka dle Ceníku z celkové ceny Benefitů
Benefitů bude po celou dobu jejího zařazení zprostředkovaných u Partnera pomocí
v systému SayReward v souladu s právním SayReward za daný kalendářní měsíc. K této
řádem České republiky. Plnění veškerých částce bude připočítána DPH dle platných
právních povinností souvisejících s nabídkou právních předpisů. Právo na provizi vzniká
Benefitů, jako jsou oprávnění k prodeji okamžikem předání Objednávky Partnerovi.
Benefitů, způsobilost Benefitů k prodeji a 
plnění předepsaných technických 
požadavků, odpovědnost za škodu 
způsobenou vadou Benefitů, povinnosti dle 
cenových, daňových a celních předpisů, 1. 
předpisů na ochranu duševního vlastnictví 
třetích stran, stejně jako povinnosti vůči 
Beneficientům (Dodání Benefitu, 
odpovědnost za vady, záruční odpovědnost 
apod.), je výlučnou povinností Partnera. To 2.

Úhrada provize společnosti Sodexo bude 
provedena obdobně dle čl. VI odst. 7 VOP 
zápočtem pohledávek fakturovaných 
dle odst. 3 a odst. Chvba! Nenalezen 
zdroi odkazů.Ghvbaí Nenalezen zdroj
odkazův4 tohoto článku.

XXIII.
PRÁVA A POVINNOSTI SODEXO Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 

dnem 1.12.2015.
Sodexo se zavazuje provozovat systém 
SayReward
zprostředkování formou Objednávek vyjma 
nezbytných přestávek, sloužících k opravě a 
aktualizaci systému SayReward.
Sodexo se zavazuje uhradit Partnerovi cenu

aby umožňovaltak, V Praze dne 1.11.2015 
Sodexo Pass Česká republika a.s.
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