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                                                                                     Čj. 18025/2019-SŽDC-GŘ-O10 
 

DODATEK Č. 3 
KE SMLOUVĚ O DODÁVCE POUKÁZEK NA STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  

ČJ. 34 547/2016-SŽDC-O10 ZE DNE 30. 9. 2016 
 
 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
                   pod sp. zn. A 48384 
  se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
  zastoupená panem Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 
a   
 
Dodavatel: UP Česká republika s.r.o. 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
                   oddíl C, vložka 35300 
  se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 00  
  IČO 62913671 DIČ CZ62913671 
  zastoupená panem Stéphanem Nicoletti, jednatelem 
  Bankovní spojení: účet vedený u Česká spořitelna, a.s. 
  Číslo účtu: 59942/0800 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce 
poukázek na stravování zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace: 
 

1. Preambule 

1.1 Objednatel jako zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku na dodávku poukázek na 
stravování zaměstnanců s názvem „Poukázky na stravování zaměstnanců“ 
(dále „Veřejná zakázka“¨) v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („ZVZ“). Poskytovatel podal 
nabídku na plnění Veřejné zakázky, která byla vybrána jako nejvhodnější.   S 
ohledem na výsledek zadávacího řízení Strany uzavřely dne 30. 9. 2016 Smlouvu o 
dodávce poukázek na stravování zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace, čj. 34 547/2016-SŽDC-O10 (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Strany uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, a to v souladu se zněním 
Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 
na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 („dále PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 
do 31. 12. 2019“).   

1.3 Vzhledem k tomu, že Objednatel má zájem objednávat u Dodavatele nejenom 
poukázky v papírové podobě, ale i elektronické poukázky, se strany dohodly na 
uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě. Tímto dodatek se nemění předmět 
smlouvy podstatným způsobem a rovněž se nemění výše úplaty poskytované 
Dodavateli. 

2. Předmět Dodatku č. 3 

2.1 Tímto Dodatkem č. 3 se mění čl. 2 Smlouvy, a to tak, že se vkládají nové odstavce 
2.3., 2.4., které zní takto: 

2.3. Předmětem Smlouvy je dále závazek Dodavatele Objednateli dodávat a dobíjet 
pro jeho zaměstnance personalizované Karty – zaměstnanecké eStravenky (dále 
jen „Karty – zaměstnanecké eStravenky“) na nichž budou nahrány v souladu 
s ujednáním s Objednatelem Kredity, jejichž uplatnění bude omezeno na úhradu 
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ceny nebo její části za stravovací služby u smluvních partnerů Dodavatele, a to na 
základě dílčích objednávek Objednatele a závazek Objednatele za tyto objednané a 
dobité Karty zaplatit sjednanou cenu.  

2.4. Objednatel bere ohledně Karet - zaměstnaneckých eStravenek na vědomí, že:  

- Karta (elektronická stravenka – eStravenka) znamená plastový elektronický 
prostředek s bezkontaktním čipem opatřený názvem a vydaný Dodavatelem, na 
kterém jsou nahrány Kredity sloužící k úhradě hlavního jídla a stravování 
zaměstnanců. Karta je nepřenosná z jejího držitele na jinou osobu. Ke Kartě získá 
držitel PIN, který slouží smluvnímu partnerovi k ověření oprávněného držitele Karty 
jakožto osoby oprávněné k nákupu zboží/služeb u smluvního partnera. Platnost 
Karty je 3 (tři) roky, konec platnosti Karty je uveden na její přední straně ve 
formátu měsíc/rok. Poukázka je vydávána ve formě ceniny a obsahuje soubor 
ochranných prvků zabezpečujících ji proti padělání. 

- Kredit znamená elektronický kredit sloužící k úhradě hlavního jídla a stravování 
zaměstnanců, který je nahrán na nosiči - Kartě vydané Dodavatelem. Kredity nelze 
použít k úhradě tabákových výrobků a alkoholických nápojů a není možné je 
vyměnit za peníze. Kredity nejsou elektronickými penězi ve smyslu zákona č. 
284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. 

- Smluvním partnerem Dodavatele je osoba, v jejíž provozovně označené logem 
Dodavatele jsou poskytovány zboží či služby, za které lze přijímat platby 
prostřednictvím Karet – zaměstnaneckých eStravenek 

- Karty - zaměstnanecké eStravenky není možné použít k výběru peněžních 
prostředků v bankomatech ani ve vybraných provozovnách smluvních partnerů 
Dodavatele. Při platbě prostřednictvím Karty - zaměstnanecké eStravenky se o 
příslušnou částku sníží hodnota Kreditů nabitých na Kartě - zaměstnanecké 
eStravence. Částka k úhradě prostřednictvím Kreditů nahraných na Kartě - 
zaměstnanecké eStravence nemůže být vyšší než hodnota zůstatku Kreditů na 
Kartě - zaměstnanecké eStravence před uskutečněním transakce. 

- Na základě objednávky Objednatele Dodavatel zajistí vydání nové Karty - 
zaměstnanecké eStravenky, a to do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne doručení 
takové objednávky. Kredity nahrané na Kartě - zaměstnanecké eStravence, jejíž 
platnost uplynula, budou převedené na nově vydanou Kartu - zaměstnaneckou 
eStravenku totožného držitele. 

- Objednatel je oprávněn Kartu - zaměstnaneckou eStravenku kdykoliv deaktivovat, 
a to na základě písemné žádosti doručené Objednateli prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb či elektronicky na email estravenka@upcz.cz. 
Deaktivace Karty - zaměstnanecké eStravenky nemá vliv na zánik platnosti Kreditů 
nahraných na Kartě - zaměstnanecké eStravence, se kterými bude naloženo dle 
dohody mezi Objednatelem a Dodavatelem. 

- Dodavatel je v případě poškození, zničení nebo pozměnění Karty - zaměstnanecké 
eStravenky či pokusu jejího užití v rozporu se smluvními podmínkami oprávněn 
kdykoliv rozhodnout o předčasném ukončení platnosti Karty - zaměstnanecké 
eStravenky. 

- Platnost Kreditů končí 31. 12. kalendářního roku u dobití provedených do 30. 09. 
daného roku. U dobití provedených po tomto datu končí platnost Kreditů 31. 12. 
kalendářního roku následujícího po roku dobití. 

2.2 Tímto Dodatkem č. 3 se dále mění čl. 4 Smlouvy, a to tak, že se vkládají nové 
odstavce 4.3. a 4.4., které zní takto: 

4.3 Cena za 1 Kredit měsíčně nahraný na Kartách – zaměstnaneckých 
eStravenkách bude činit 1,- Kč bez DPH, 1,- Kč včetně DPH, 0,- Kč DPH. K ceně 
nebude účtována odměna. Vydání Karty nebude zpoplatněno. 
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4.4 Dodavatel je oprávněn fakturovat Objednateli za nabití dodaných Karet – 
zaměstnaneckých eStravenek sjednanou cenu měsíčně podle uskutečněných 
objednávek za předchozí měsíc. 

 3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti 
beze změny.  

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). 

3.3  Zaslání Dodatku č. 3 k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel jakožto 
povinná osoba ve smyslu ZRS. Nebude-li tento Dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, je Dodavatel oprávněn 
požadovat po Objednateli náhradu škody či jiné újmy, která by mu v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.4 Osoby uzavírající tento Dodatek č. 3 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním 
svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 3 v registru smluv. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

3.5  Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel 
obdrží dvě (2) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží Dodavatel.  

3.6  Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ZRS  

3.7  Odst. 2.2. tohoto Dodatku č. 3 je předmětem obchodního tajemství Dodavatele. 
Objednatel se zavazuje o jeho obsahu zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit ho 
třetím osobám. Při zveřejnění v registru smluv dle ZRS se Objednatel zavazuje 
znečitelnit odst. 2.2. tohoto Dodatku č. 3. Objednatel se zavazuje informovat 
Dodavatele o datu zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv. 

 
   
 
 
V Praze dne 9. 4. 2019    V Praze dne 26. 4. 2019 
 
 
Správa železniční dopravní cesty,             UP Česká republika s.r.o. 
státní organizace 
 
 
 
  ______________________    ______________________ 
Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel   Stéphane Nicoletti, jednatel 
 
 
 
 
 
Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne ____________. 
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