
Dodatek ke smlouvě č. C410800278 

vydaný jako příloha ke Smlouvě o zprostředkování Benefitů 

společností Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 2, PSČ 150 00 

IČO: 618 60 476, DIČ: CZ618 60 476 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2947, 

("Sodexo") 

a společností Česká republika- Městský soud v Praze, se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2- Nové Město, 

IČO: 00215660, DIČ: CZ00215660- není plátce DPH 

("Klient") 

C/09/05 

Pojmy začínající velkým písmenem, které zde nejsou přímo definovány, mají stejný význam jako ve VOP. Klient je zavázán k úhradě 

následujících cen a poplatků (odměn) ve prospěch společnosti Sodexo za následující Produkty a služby poskytnuté společností 

Sodexo na základě uzavřené Smlouvy: 

A. Poukázky 

I. Ceník Poukázek: 

Typ Poukázky Poplatek za zprostředkování Poukázky (zvýhodněný) 

Benefitové poukázky (Fokus Pass) 0% 

Cena Poukázky je stanovena jako součet její nominální hodnoty a poplatku za vydání Poukázky. Poplatek za vydání Poukázky je 
stanoven jako procento z nominální hodnoty Poukázky a jeho výše je upravena ve výše uvedené tabulce. K ceně Poplatku bude 
připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů. 

II. Ceník přepravného pro doručování Poukázek: 

Druh přepravy Poplatek (zvýhodněný) 

Česká pošta O Kč 

Kurýrní služba O Kč 

Bezpečnostní agentura O Kč 

K veškerým částkám Poplatku bude připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů účinných k datu vyúčtování Poplatku. 



C/09/05 

B. GPC 

Druh služby Poplatek (zvýhodněný) 

Založení uživatelského účtu (jednorázový poplatek v Kč za 1 uživatele) O Kč 

Poplatky za službu Gastro 
Objednání elektronických stravenek(% z objednávaného stravného) 0% 

Pass CARD 

Dobropisování elektronických stravenek (% z dobropisovaného 
0% 

stravného + min. částka) 

Vydání karty Uednorázový poplatek za 1 kartu) 0,- Kč 

Vydání karty při ztrátě či odcizení (ceny platné pouze pro standardní 
0,- Kč 

Vydání karty 
design karty) 

Vydání karty v rámci automatické obnovy 0,- Kč 

Doručení karty na firemní adresu (jednorázový poplatek za 1 místo doručení) 

ČP 0,- Kč 
Doručení karty 

PPL 0,- Kč 

Doručení karty na adresu uživatele ČP (jednorázový poplatek za 1 
0,- Kč 

místo doručení) 

Úprava vzhledu karty Uednorázový poplatek za 1 kartu) 

Individualizace vzhledu Personalizace karty jménem zaměstnance 0,- Kč 

karty 

Logo společnosti na kartě 0,- Kč 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. 
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