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Císlo Smlouvy: C011700085

SmIQuva o zprostredkování Benefitu

Sodexo Pass Ceská republika as., se sÍdlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSC 150 00
IC: 61860476, DIC: CZ61860476
zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Mestsvkým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2947,
zastoupená (jméno, pracovní pozice): , Hanou Skodíkovou, konzultant pro motivaci'

(dále jen ,,Sodexo")

a

Service Cards Online s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 2, PSC 150 00
IC: 24184136, DIC: CZ24184136
zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186530
zastoupená spolecností Sodexo Pass Ceská republika a.s.
(dále jen ,,SCO")

a

Název subjektu l jméno a príjmení podnikatele:Stredni škola Brno, Charbulova, príspevková organizace ,
se sídlem l místem podnikáni:: Charbulova 1072/106, 618 00 Brnoi
IC: 60552255 DIC: CZ60552255
bankovní
zapsaný v OR l ŽR l jiné evidenci: 'rejstríku škol a školských zarízeni
zastoupený (jméno, pracovni pozice):'RNDr. jana Marková , reditelka
Kontaktní osoba (jméno, pracovni pozice):
e-mail Kontaktní osoby: :
tel./fax Kontaktní osoby:

Kontaktní osoba pro doruceni (jméno, pracovni pozice): Lucie Kánová
e-mail Kontaktní osoby pro doruCení:
tel./fax Kontaktní osoby pro doruCení:'
Kontaktní osoba pro objednávky (jméno, pracovní pozice):
e-mail Kontaktní osoby pro objednávky:
tel./fáx Kontaktní osoby pro objednávky:
adresa dorucení:CharbuIova 1072/106, Brno, PSC 618 00
Kontaktní osoba pro fakturaci (jméno, pracovni pozice):
e-mail pro fakturaci:
tel./fax Kontaktní osoby pro fakturaci:

(,,Klient")

uzavÍrajÍ tuto smlouvu o zprostredkování benefitu (,,Smlouva"):

I, Predmet Smlouvy

l) .Sodexo se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Klientovi služby spocÍvajÍcÍ ve zprostredkováni
nepenežních plnení zamestnancum Klienta (,,Benefity"). Sodexo se dále zavazuje Klientovi poskytovat
poradenské a konzultacní služby, a to na základe príslušného dodatku k této Smlouve.

2) Obe Strany jsou povinny pri spolupráci dodrŽovat veŠkerou Smluvní dokumentaci. Pojmy zacÍnajÍcÍ velkými
pÍsmeny, které zde nejsou prímo definovány, mají stejný význam jako ve všeobecných obchodních
podmínkách, které tvorí prílohu c. 1 této Smlouvy (,,VOP").

3) Klient má zájem o zprostredkování následujidch Benefitu:

® , služby závodního stravování zamestnancu ® služby v oblasti rekreace

® i s|užby/zbožj hrazené pomocí Dárkového EB služby sportovních, kulturních a telovýchovných zarIzeni
Passu a Bonus Passu EB služby vzdelávacích a predškolnIch zarIzenI

Cl jiné/ostatni benefity ® služby zdravotnických zarízenI
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4) Klient si tímto objednává následujkI produkty spolecnosti Sodexo, upravené ve VOP, které sloužÍ k úhrade
Benefitu (,,Produkty")'

,® Gastro Pass

[J Gastro Pass CARD

iCj Flexi Pass

D Flexi Pass CARD

[J Holiday Pass ® Dárkový Pass [J Cafeteria

[J Relax Pass [J Bonus Pass

[J Smart Pass

n Vital Pass

i®i Fokus Pass

5) Klient si preje používat výše zvolené karetní produkty spolecnosti Sodexo:

D l jako samostatné karty [j jako jednu multiproduktovou kartu Multi Pass CARD

6) V rozsahu, ve kterém služby poskytované na základe Smlouvy ve vztahu k Flexi Pass CARD (FPC) mohou
predstavovat platební služby ve smyslu zákona c. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znení pozdejších
predpisu, Sodexo jedná v postaveni obchodního zástupce (ve smyslu § 2 odst. 2 písm. j) citovaného
zákona) jménem SCO jako poskytovatele platebních služeb ve smyslu citovaného zákona.

7) Provozovatelem systému pro správu FPC je spolecnost Sodexo, a proto vuci Klientovi ve vztahu k FPC
vystupuje jako výlucný právni partner, vcetne zejména veškeré komunikace, odmenováni za poskytnuté
služby a ostatních právních vztahu vznikajíckh na základe Smlouvy. Pokud neplyne z kontextu jinak,
považuji se pro úcely této Smlouvy, Sodexo a SCO za jednu smluvní stranu, za kterou navenek jedná
Sodexo. Interní usporádání právních vztahu mezi Sodexo a SCO je predmetem samostatného ujednání
které nemá Žádné právní úcinky ve vztahu ke Klientovi.

8)

U Poukázek odebraných v papírové podobe bude provedena Personalizace* poukázek ® ano [J ne.

U Poukázek odebraných v papírové službe bude tišteno logo Klienta ® ano [J ne. !

9) Služby poskytované prostrednictvím systému Cafeteria* bude Sodexo Klientovi poskytovat, pokud spolu
Strany uzavrou Dodatek Cafeteria.

10)Sodexo se zavazuje Klientovi dodávat jim objednané Produkty a zprostredkovat príležitost cerpat plnení
hrazená pomoci Produktu a poskytovaná Partnery Beneficientum.

11)Klient je povinen nakládat s Poukázkami a ostatními Produkty v souladu s VOP a platnými právními
predpisy, zejména zákonem c. 586/1992 Sb., o daních z príjmu, v platném znení a zákonem c. 235/2004
Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znení. Produkty lze použít výlucne k úhrade Ci cerpání
nepenežních plneni poskytnutých Klientem ve prospech Klientových zamestnancu, popr. rodinných
prÍs|ušniku, za podmínek blíže stanovených platnými právními predpisy. Klient zejména není oprávnen
Poukázky ani jiné Produkty zprostredkovávat nebo jinak poskytovat jiným osobám, než jsou jeho
zamestnanci, popr. jejich rodinní prÍs|ušnici.

12)Klient se zavazuje zaplatit za plnení a služby poskytnuté spolecností Sodexo na základe této Smlouvy,
jejich prípadných zmen a dodatku, VOP, jakož i na základe individuálnkh objednávek Klienta odmenu
podle Cemk individuá|nj j

II. Spolecná a záverecná ujednání
I) Tato Smlouva muže být uzavrena pouze v písemné forme a to teprve v okamžiku, kdy bude dosaženo

shody na celém jejím obsahu odpovídajÍcÍm této nabídce. Nabídku na uzavrení této Smlouvy nelze prijmout
s žádným dodatkem, odchylkou nebo odkazem na jakékoli jiné obchodní podmínky než VOP, ani kdyby tyto
podstatne nemenily podmínky této Smlouvy.

2) jakékoliv zmeny této Smlouvy mohou být ucineny pouze v písemné forme se souhlasem obou Stran. Tím
není dotceno právo spolecnosti Sodexo zmenit VOP, Ceník a Reklamacní rád zpusobem uvedeným ve VOP.
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3) Klient tímto udíh souhlas, aby Sodexo využívalo za úcelem šIrení obchodních sdelení elektronické kontakty,
které mu Klient poskytl podle této Smlouvy. Klient má možnost svuj souhlas kdykoli odvolat, a to i pri
zasláni každé jednotlivé zprávy Sodexo.

4) Klient podpisem Smlouvy stvrzuje, že obdržel VOP a ostatní prílohy Smlouvy, seznámil se s nimi, rozumí
jim, souhlasí s nimi a nepovažuje obsah žádného ustanoveni VOP za pro sebe zvlášte nevýhodný. Strany
pro právni vztahy vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy vylucují aplikaci ustanoveni § 1799 a 1800 OZ, pokud jde o
dodatecná práva souvisejÍcÍ s odkazem na VOP.

5) Pokud se jakékoli ustanoveni této Smlouvy stane neplatným, ci nevymahatelným Ci zdánlivým, nebude to
mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy

6) V prípade, že se na Klienta vztahují povinnosti dle zákona c. 340/2015 Sb., o registru smluv, zavazuje se
Smlouvu uverejnit zpusobem a v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Klient se zavazuje o rozsahu
uverejneni predem informovat Sodexo a Smlouvu zaslat k uverejnení až po schváleni rozsahu uverejnení ze
strany Sodexo.

7) Klient potvrzuje, že FPC jsou produkty pro platby nepresahujÍcÍ cástku 15.000 eur predstavujÍcÍ nízké riziko
zneužiti k legalizaci výnosu z trestné cinnosti nebo financování terorismu dle § 13 zákona c. 253/2008 Sb.,
o nekterých opatreních proti legalizaci výnosu z trestné cinnosti a financováni terorismu. Pokud Klient
zamýšlí použit FPC pro platby nad tento stanovený limit nebo provede prostrednictvím FPC platby nad
cástku 15.000 EUR, pak se zavazuje o tom Sodexo bezodkladne informovat a bez zbytecného odkladu mu
poskytnout informace a doklady nezbytné k identifikaci dle výše uvedeného zákona !

8) ."Tato Smlouva je uzavrena na dobu neurcitou.

11) Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních Stran obdrží po jednom.

12) Práva a povinnosti Stran vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy se rIdí právním rádem Ceské republiky.
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'"j,dexo PŽs=ublika a.s.

Radlická 2, 150 00 Praha
ICO, 6!86()476, DIC: cz
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Sodexo Pass Ceská re

zastoupeno Hana Škodíková, konzultant pro motivaci
Service Cards Online s.r.o.
reprezentováno Sodexo Pass Ceská republika a.s.
zastoupeno Hana Škodíková, konzultant pro motivaci

V Brne dne 15.prosince 2017
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00 Brno
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Stred .

RNDr. jana Marková, reditelka ško|y!

Príloha c. 1 - Všeobecné obchodní podmínky
Príloha c. 2 - Reklamacní rád
Príloha c. 3 - Smlouva o zpracování OÚ

Príloha c. 4 - ceník individuálnL




