SMLOUVA O SVĚŘENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

_______________________
adresou _______________
tel.: ____________________
email: ____________________
(dále jen „Zaměstnanec“)
a
AmRest Coffee s.r.o.
IČO 28167694
se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 158 00, Praha 5
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130118
zastoupená Hannou Nowak
(dále jen „AmRest“, Zaměstnanec a AmRest dále společně jen „Smluvní strany“ nebo samostatně jen
„Smluvní strana“)
Článek I.
1.

2.

3.

AmRest je organizátorem soutěže pro zaměstnance s názvem „dobrovolníci AmRest“ (dále jen
„Soutěž“), jehož předmětem je poskytnutí podpory určitému vybranému projektu z oblasti propagace
a ochrany zdraví, vzdělávání, péče a výchovy, popularizace sportů a zdravého životního stylu,
ochrany zvířat a kultury a umění.
Podpora vybranému projektu bude realizována formou provedení určitých sjednaných prací či
činností zaměstnanci koncernu AMREST vybranému zařízení včetně poskytnutí k tomu potřebného
vybavení a materiálu, kdy úhrada těchto prací, činností a vybavení a materiálu bude provedena
AmRestem.
Další podmínky a pravidla Soutěže jsou obsaženy v dokumentu „PŘEDPISY GRANTOVÉ
SOUTĚŽE PRO ZAMĚSTNANCE AMREST“ (dále jen „Pravidla“), podpisem této Smlouvy
Zaměstnanec potvrzuje, že se s Pravidly seznámil a že bude Projekt (jak definováno níže) realizovat
v souladu s Pravidly.
Článek II.

1.
2.
3.
4.

Zaměstnanec se do Soutěže přihlásil s projektem __________________ (dále jen „Projekt“) a
postupem stanoveným v Pravidlech byl jeho Projekt vybrán k realizaci.
AmRest poskytne Zaměstnanci k realizaci Projektu částku 20 000,- Kč (dále jen „Příspěvek“) a to
převodem na účet Zaměstnance č. ú. ______________________.
Zaměstnanec je povinen Příspěvek použít na realizaci Projektu tak, jak byl tento popsán v přihlášce
Projektu do Soutěže.
Projekt je Zaměstnanec povinen realizovat a Příspěvek je Zaměstnanec povinen vyúčtovat do
19.9.2018 a to tak, že doručí do sídla AmRestu účtenky k nákupu vybavení a materiálu pro provedení
Projektu a vyplní formulář uvedený v příloze Pravidel (příloha „formulář vyrovnání“) a doručí
AmRestu fotodokumentaci provedení Projektu.
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5.

6.

V případě neuskutečnění nebo nevyrovnání Projektu ve lhůtě uvedené v odstavci 4. tohoto článku
Smlouvy je Zaměstnanec povinen neprodleně vrátit Příspěvek na účet AmRestu č. ú.
1000547107/3500.
V případě, že dojde k situaci popsané v předchozím odstavci a Zaměstnanec Příspěvek nevrátí, je
AmRest oprávněn mu celou částku Příspěvku strhnout ze mzdy formou srážky ze mzdy, s čímž
Zaměstnanec výslovně souhlasí.
Článek III.

1. Zaměstnanec bere na vědomí, že je odpovědný za členy svého týmu, kteří s ním budou realizovat
Projekt (dále jen „Tým“) a je povinen jim předávat všechny důležité informace.
2. Vzhledem k dobrovolnickému charakteru Projektu je Zaměstnanec a členové jeho Týmu zavázání
provádět Projekt osobně a neobdrží za svoji práci odměnu.
3. Zaměstnanec vyjadřuje souhlas s využitím jeho jména, vyobrazení a všech informací o Projektu a
zavazuje se k získání písemných souhlasů členů jeho Týmu ve stejném rozsahu. Tento souhlas
zahrnuje:
a) Šíření AmRestem jména, vyobrazení členů Týmu a všech informací o Projektu pro účely spojené
se Soutěží, zejména na internetových stránkách Soutěže, AmRestu a v médiích,
b) Využití vyobrazení Projektu provedených libovolnou technikou (fotografie, filmy kresby).
4. Osobní údaje členů Týmu budou zpracovávány AmRestem výhradně pro účely provedení Soutěže,
účasti v Soutěži, vyhlášení vítězů a realizaci a provedení Projektu. Údaje budou zpracovávány v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném
znění. Osobní údaje členů Týmu nebudou zpracovávány ani využívány žádným jiným způsobem, než
ve výše uvedeném rozsahu.
5. Členové Týmu budou realizovat Projekt výhradně ve svém volném čase, nikoli během pracovní doby.
Realizace Projektu není považována za výkon práce nebo za plnění pracovních úkolů. Úraz případně
způsobený členovi Týmu při realizaci Projektu není pracovním úrazem.
Článek IV.
1. Veškeré vztahy založené touto Smlouvou se řídí platným českým právním řádem.
2. Obě Smluvní strany se zavazují řešit případné vzniklé spory vycházející z této Smlouvy nejprve
mimosoudní cestou.
3. Smluvní strany považují obsah této Smlouvy za důvěrný a zavazují se zachovávat o obsahu této
Smlouvy vůči třetím stranám mlčenlivost. Tento závazek trvá i po ukončení platnosti této Smlouvy.
V případě porušení tohoto závazku jednou Smluvní stranou bude mít druhá Smluvní strana právo na
náhradu škody.
4. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.

V ________________ dne __________.

V Praze dne ____________.

Zaměstnanec:

Za AmRest:

..............................................
____________________

..................................................................
_________________________________
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