
K Spr 409/2001 

Poukázky a karty na služby 

Smlouva č. C060111292 

uzavřená podle odst. 2 § 269 Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: 

Sodexho~ se sídlemNaKrálovce 31/4, 10100 Praha 10, 
Tel./fax: -
Pobočka Praha: Hradecká 3, 130 00 Praha 3 -Vinohrady 

Tel./fax: ··········· 
Reg. u KOS v Praze, odd. B vl.č. 2947 
IČO : 61860476, 
DIČ : 001-61860476 
Bankovní spojení : 
Zastoupená na L..U-L, .... u .... ..., - obchodním zástupcem 

a 
Společnost/podnikatel : 
Se sídlem: 
IČO : 
DIČ : 
bankovní spojení: 
tel./fax: 
zastoupená: 
kontaktní osoba: 

Městský soud Praha 
Spálená 2, 112 16 Praha 2 
215660 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

dále pouze "SPČR " 

dále pouze " klient" 

SPČR se zavazuje prodávat stravenky ., Gastroturky" (dále pouze "stravenky") klientovi a klient se zavazuje tyto 
stravenky kupovat a zaplatit za ně dohodnutou cenu. Stravenky budou použity zaměstnanci klienta na nákup 
jednoho hlavního jídla ve vybran)·ch stravovacích zařízeních . 

Článek II. 
Cena 

1. Cena stravenek je dána nomin81ní hodnotou objednaných stravenek a provozním poplatkem. 
2. V),še poplatku závisí na celkové hodnotě objednan)1ch stravenek na každou jednotlivou objednávku a 

činí 3°/o za předpokladu , že klient bude stravenky objednávat 1 x za měsíc . 

3. Minimální úroveií. poplatku na jednu objednávku činí 200,- Kč . Na poplatek se vztahuje DPH dle platných 
předpis-LL Uvedenou cenu klient uhradí v hotovosti nebo bankovním převodem. Při úhradě bankovním 
převodem klient předloží při převzetí stravenek originál a kopii výpisu svého bankovního účtu. 

4. Datem zdanitelného plnění pro daií.ové účely je den odebrání stravenek. 
5. Další ujednání: Norniná.lní hodnota 40,- KČ 

Stravenky budou zdanna dováženy na adresu Městský soud v Praze 
Článek 111. Spálená 2, Praha 2 

Doba plnění 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 3. 2001 
2. Smlouvu lze oběma smluvními stranami vypovědět pouze písemnou formou. Výpovědní lhůta je dva měsíce 

a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení v)'povědi dn1hé straně . 

Sodexho Pass ČR a.s. 
 

 

 

Člen Sodexho Alliance 



K 

Článek IV. 
Povinnosti SPČR 

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

2. Uzavírat smlouvy s provozovateli příslušn~rch stravovacích zaříze1ú, ve kterých mohou zaměstnanci klienta 
stravenky uplatnit. Stravovací zařízení přijímající stravenky jsou označeny samolepícími etiketami s logem 
S PČR. 

Článek V. 
Povinnosti klienta 

1. Uhradit SPČR dohodnutou cenu uvedenou v článku II. 
2. Zajistit používání stravenek v souladu s právními předpisy. 

Článek VI. 
Platnost stravenek 

1. Stravenky jsou platné vždy pro příslušn)1 kalendářní rok. uveden)' na stravence. 
2. Vrácení nespotřebovanj',ch strcn enek je možné kdykoliv. nejpozději však do 10. 1. následujícího kalendářního 

roku. Po tomto termínu již nemohou b)rt nespotřebované stravenky SPČR akceptovány. Při vrácení 
nespotřebovan),ch stravenek bude klientovi vrácena pouze hodnota nespotřebovaných stravenek tj. bez 
sjednaného poplatku a DPH. 

Článek vn. 
Ostatní ustanovení 

1. Klient tímto bere na vědomí. že SPČR nen1čí za kvalitu služeb poskytovaných stravovacím zařízením. Za 
kvalitu služeb posk:)rtovan)rch stravovacím zařízením n1čí pouze jeho provozovatel. 

Článek VliT. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva mt1že b~rt měněna a cloplúována jen písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

stejnopise. 

V Praze dne 9.2.2001 




