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Smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 
mezi těmito smluvními stranami:

1. Edenred CZ s.r.o.
Sídlo: Pernerova 691/42, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00 
IČO: 247 45 391 
DIČ: CZ 247 45 391
Zastoupená: Jan Slavkov, na základě plné moci
Ban -r 
Číslo

Fax;
E-jh ail: : ‘5«. Č/č'í'Č7-'; %>’.

Zapsaná^^bcnoanm^^lstnk^eaenen^^Mesteken^oudu v Praze dne 1.11.2010, oddíl C,
vložka 170804
(dále jen „dodavatel")

a

2. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 
Sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
IČO: 70885869 
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupený: plk. Mgr. Alešem Černohorským, ředitelem Hasičského záchranného sboru 

Pardubického kraje
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 6232881/0710
Telefon: 950 570 120
Fax: 950 570 102
(dále jen „odběratel")

I. Předmět smlouvy
1. Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dodávat odběrateli 
stravovací poukázky, a to v dohodnutých nominálních hodnotách a v množství, které si 
odběratel dle své potřeby určí. Odběratel se zavazuje uhradit za dodané stravovací poukázky 
dohodnutou cenu.

2. Dodavatel se zavazuje dodávat stravovací poukázky v personifikovaných baleních, která 
budou znít na jméno, příjmení a osobní evidenční číslo (dále jen ,,OEČ“) jednotlivých 
pracovníků odběratele.
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3. Stravovací poukázky jsou určeny k zajištění stravovacích služeb v oblasti zaměstnaneckého 
stravování, slouží k úhradě hlavního jídla a stravování zaměstnanců.

4. Platnost stravovací poukázky končí datem uvedeným na její přední straně.

II. Cenové ujednání
1. Cena stravovacích poukázek je stanovena jejich nominální hodnotou. Nominální hodnota 1 
ks stravovací poukázky činí 75,00 Kč (slovy: Sedmdesátpět korun českých).

2. Výše poplatku z hodnoty stravovací poukázky činí 0%, dodání stravovacích poukázek je bez 
jakýchkoliv dalších poplatků (poštovné, manipulační poplatek apod.).

3. Dodavatel poskytuje slevu na stravovací poukázky ve výši 1,6 % z nominální hodnoty 
stravovací poukázky.

4. Cena stravovacích poukázek je cenou konečnou a neměnnou.

III. Podmínky pro objednávání a dodávání stravovacích poukázek
1. Dodavatel se zavazuje dodávat odběrateli stravovací poukázky na základě dílčích objednávek 
podaných odběratelem. Odběratel se zavazuje zasílat objednávky dodavateli e-mailem 
prostřednictvím elektronické pošty na adresu:!

2. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje odběratele (adresa sídla, IČO, DIČ). Součástí 
každé objednávky bude tabulka v excelu obsahující jména, příjmení a OEČ jednotlivých 
pracovníků odběratele rozdělených dle odběrných míst, požadovaný počet kusů stravovacích 
poukázek připadajících na každého jednotlivého pracovníka odběratele a celkový počet 
personifikovaných balení.

3. První objednávku odběratel vystaví a zašle dodavateli nejpozději do 4. pracovního dne 
měsíce ledna 2022. Každou další objednávku odběratel vystaví a zašle dodavateli nejpozději 
do 4. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce.

4. Po dobu trvání této smlouvy bude odběratel stravovací poukázky objednávat zpravidla každý 
kalendářní měsíc, není to však jeho povinnost.

5. Osobou odpovědnoi^^podáran^ílčíclwibiednávek

6. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli na určená odběrná místa objednané množství 
stravovacích poukázek nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení objednávky, a 
to prostřednictvím doručovací služby držitele poštovní licence formou cenného psaní. Součástí 
každé dodávky bude dodací list se seznamem jmen, příjmením a OEČ pracovníků odběratele, 
který odpovídá dodávaným personifikovaným balením stravovacích poukázek a s číselnou 
řadou stravovacích poukázek v jednotlivých dodávaných baleních.

7. Odběrnými místy jsou:

HZS Pardubického kraje, krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice 
kontaktní osoba:
HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Topolská 569, 537 01 Chrudim 
kontaktní osoba|
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® HZS Pardubické 37, 568 02 Svitavy
osoba:

« HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí 
kontaktní osoba:

IV. Platební podmínky
1. Podkladem pro uhrazení ceny stravovacích poukázek řádně dodaných na základě dílěí 
objednávky je faktura (daňový doklad), kterou dodavatel vystaví nejpozději do 10. dne
příslušného měsíce.

2. Faktura (daňový doklad) bude dodavatelem zaslána na adresu odběratele: HZS Pardubického 
kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice.

3. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů a § 29 zákona ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře (daňovém dokladu) rozepsat množství 
dodaných stravovacích poukázek a jejich cenu v Kč po jednotlivých odběrných místech.

4. Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) se stanovuje na 30 dní ode dne doručení 
příslušného dokladu odběrateli.

5. V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé 
náležitosti chybí, je odběratel oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět dodavateli do data 
splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí odběratel vyznačit důvod jejího 
vrácení. V takovém případě je dodavatel povinen neprodleně vystavit novou fakturu (daňový 
doklad) s novým datem splatnosti, stanoveným dle bodu 4. tohoto článku.

6. Faktura (daňový doklad) bude hrazena mezibankovním převodem z účtu odběratele na účet 
dodavatele.

7. Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.

8. V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na 
straně banky, není odběratel po tuto dobu v prodlení s placením faktury (daňového dokladu).

9. Dodavatel prohlašuje, že nežádá po odběrateli zálohu.

V. Vrácení neuplatněných stravovacích poukázek
1. Odběratel má právo vrátit dodavateli neuplatněné stravovací poukázky nejpozději do 20 
kalendářních dnů ode dne, v němž končí jejich platnost, v případě skončení platnosti této 
smlouvy do 20 kalendářních dnů ode dne skončení platnosti smlouvy.

2. Dodavatel je povinen po vrácení neuplatněných stravovacích poukázek provést jejich zpětné 
proplacení na účet odběratele a vystavit na takto proplacené stravovací poukázky dobropis se 
splatností 30 dnů od jeho vystavení.

3. Přijetí neuplatněných stravovacích poukázek a jejich zpětné proplacení včetně vystavení 
dobropisu provede dodavatel bezplatně.
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VI. Práva a povinnosti dodavatele
1. Dodavatel se zavazuje umožnit uplatnění stravovacích poukázek za nákup zboží/služeb 
v oblasti zaměstnaneckého stravování u svých smluvních partnerů.

2. Dodavatel je povinen nakládat se stravovacími poukázkami jako s ceninami, zejména zajistit 
jejich ochranu před paděláním a zneužitím.

3. Dodavatel se zavazuje publikovat a aktualizovat seznam svých smluvních partnerů, kteří 
akceptují dodávané stravovací poukázky, a to na svých internetových stránkách, případně 
v dalších informačních materiálech (písemných nebo elektronických).

4. Dodavatel je povinen písemně informovat dodavatele o veškerých změnách, které mohou 
mít vliv na plnění dle této smlouvy.

VII. Práva a povinnosti odběratele
1. Odběratel je povinen nakládat se stravovacími poukázkami jako s ceninami, zejména zajistit 
jejich ochranu před paděláním a zneužitím.

2. Odběratel je povinen písemně informovat dodavatele o veškerých změnách, které mohou mít 
vliv na plnění dle této smlouvy, zejména změnu identifikačních údajů odběratele, změnu sídla, 
změnu kontaktních osob, změnu bankovního účtu, apod.

VIII. Reklamační podmínky
1. Odběratel je povinen zkontrolovat dodané stravovací poukázky, a to bez zbytečného odkladu 
ode dne jejich převzetí.

2. Zjistí-li odběratel při kontrole dodaných stravovacích poukázek nesoulad mezi nominální 
hodnotou stravovací poukázek uvedenou v článku II. bod 1. této smlouvy a nominální hodnotou 
dodaných stravovacích poukázek, nesoulad mezi množstvím objednaných a dodaných 
stravovacích poukázek, poškození dodaných stravovacích poukázek, případně nesoulad mezi 
hodnotou neuplatněných stravovacích poukázek vrácených dodavateli v souladu s článkem V. 
bodem 1 této smlouvy a hodnotou uvedenou v dobropise nebo dojde-li k jakémukoliv jinému 
poškození práv odběratele, je odběratel oprávněn uplatnit reklamaci u dodavatele bez 
zbytečného odkladu po zjištění některé z výše uvedených skutečností jedním z těchto způsobů:

a) osobním doručením nebo prostřednictvím doručovatele (třetí osoby) na centrálu 
dodavatele

b) doporučeným dopisem adresovaným na

c) e-mailem prostřednictvím elektronické pošty na adresu: |

3. Uplatnění reklamace musí mít vždy písemnou podobu. Odběratel uvede všechny údaje, které 
jsou nezbytné pro přezkoumání oprávněnosti reklamace, zejména však:

a) identifikační údaje odběratele (adresa sídla, ICO),
b) kontaktní údaje (telefon, e-mail),
c) dodavatelem přidělený kód odběratele,
d) popis skutečností opravňujících k uplatnění reklamace,
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e) číslo faktury (daňového dokladu), která je reklamována (při uplatnění reklamace je 
odběratel povinen přiložit k písemnému podání kopii příslušné faktury (daňového 
dokladu) a kopii objednávky,

f) vyčíslení rozdílu hodnot stravovacích poukázek uplatňovaného odběratelem v reklamaci.

4. Dodavatel je povinen do 10 kalendářních dnů od data uplatnění reklamace přezkoumat její 
oprávněnost. Pokud je reklamace shledána jako oprávněná, je dodavatel povinen do 10 
kalendářních dnů napravit reklamovanou skutečnost a vyrozumět odběratele o závěrech 
reklamačního řízení.

IX. Sankční ujednání
1. V případě, že odběratel bude v prodlení s úhradou faktury, zavazuje se zaplatit dodavateli z 
dlužné částky úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob za každý i 
započatý den prodlení.

2. Nedodá-li dodavatel odběrateli na určená odběrná místa objednané množství stravovacích 
poukázek ve lhůtě dohodnuté v článku III. bodu 6. této smlouvy je povinen zaplatit odběrateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Nedodrží-li dodavatel lhůty dohodnuté v článku VIII. bodu 4. této smlouvy, tj. lhůtu pro 
přezkoumání oprávněnosti reklamace nebo lhůtu pro nápravu reklamované skutečnosti a 
vyrozumění odběratele, je povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za 
každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení budou uhrazeny na základě faktury vystavené oprávněnou 
smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní 
straně.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo odběratele na náhradu škody.

X. Skončení smlouvy
1. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodů. 
Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v 
němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

XI. Ostatní ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2022 do 31.12.2023.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky 
odsouhlasenými oběma smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě povinnosti uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
uveřejnění na své náklady odběratel.

5



XII. Ochrana osobních údajů
1. Odběratel bere na vědomí, že dodavatel při plnění smlouvy zpracovává osobní údaje v roli 
správce, a to z důvodu, že sám určuje účely a prostředky zpracování, tedy rozhoduje, jaké 
osobní údaje, jakými způsoby a pro jaké účely bude dodavatel zpracovávat. Odběratel 
samostatně odpovídá v plném rozsahu za vlastní zpracování osobních údajů, které činí v roli 
správce. Dodavatel a odběratel prohlašují, že vůči sobě nejsou v postavení společných správců.

2. Smluvní strany si dle potřeby poskytnou nutnou součinnost a informace potřebné k 
naplňování práv subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou předmětem zpracování smluvními 
stranami.

3. Dodavatel a odběratel prohlašují, že nakládají s osobními údaji, které získají v souvislosti 
s plněním této smlouvy v souladu s platným právním řádem ČR, zákonem č. 110/2019 Sb. a 
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „NařízenD).

4. Dodavatel přijal a udržuje přiměřená ochranná a bezpečnostní opatření ve smyslu článků 25 
a 32 Nařízení a tyto průběžně aktualizuje. Dodavatel na žádost poskytne odběrateli bližší 
informace o přijatých technických a organizačních opatřeních. Bližší informace o zpracování 
osobních údajů dodavatelem jsou popsány v dokumentu „Informace o zpracování osobních 
údajů“ uveřejněném na webových stránkách dodavatele.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti, zůstávají ostatní tímto 
nedotčena. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně 
závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany 
se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe 
odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.
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4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a jejímu obsahu rozumí. Dále obě 
smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni či 
za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

dodavatel 
Jan Slavkov

na základě plné moci

odběratel
plk. Mgr. Aleš Černohorský 

ředitel Hasičského záchranného sboru 
Pardubického kraje
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