
fVÍLOM 6 't to. /l'bÉ’0^/^otz-' $24.1-

KYZ 2/1 8/2022-8297

PRO SLUŽEBNÍ potřebu

SMLOUVA NA ZABEZPEČENI SLUŽBY
ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ pro Vojenské zařízení 8297 Praha

FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

číslo

KVZ 2/18/2022-8297

i.

Smluvnístrany
v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejímž jménem jedná:plk. gšt. doc. PaedDr. Lubomír PŘÍVĚTIVÝ, CSc., náčelník VO FTVS UK

José Martiho 31, 162 52 Praha 6 —Veleslavín
60162694
CZ60162694

Pro účely plnění předmětu smlouvy a pro účely smlouvy:

prap. Bc. Karel NOVÁK, tel. 973 296 107, e-mail:

Na adrese:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoby:

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenské zařízení 8297
José Martiho 31,
162 52 Praha 6 - Veleslavín

(dále jen „objednatel44)

a

Edenred CZ s.r.o.
Zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 170804
Se sídlem: Pemerova 691/42, 186 00 Praha 8
IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání:
Kontaktní osoba:

24745391
CZ24745391

Peter Hradisky, pro
Lucie Pletichová,

Telefonické a faxové spojení:
telefon:
fax:

234 662 300
234 662 349

Adresa pro doručování korespondence: Pemerova 691/42, 186 00 Praha 8
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(dále jen „poskytovatel")
se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
,,OZ“), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 1746 odst. 2 tohoto zákona uzavírají na 

veřejnou zakázku malého rozsahu tuto
smlouvu na zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek

(dále jen ,,smlouva“)

H.
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zabezpečit v souladu s § 4, 5 vyhlášky MF č. 430/2001 Sb., o nákladech na 
závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových 
organizacích, v platném znění, závodní stravování zaměstnanců a příslušníků Vojenského zařízení 
číslo 8297 Praha včetně zaměstnanců jeho odloučených pracovišť v místech dislokace na teritoriu 
ČR a příslušníků vojenských zařízení ve stravovací^ péči (dále jen ,,strávníci“) v podmínkách 
výstavby a probíhajících organizačních změn Armády České republiky.

III.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: ... .
i Závazek poskytovatele zabezpečit pro strávníky Vojenského zařízení 8297 Praha a Vojenského 

zařízení 829711 Praha (dále jen VZ 8297 Praha a VZ 829711 Praha) službu závodního 
stravování ve stravovacích zařízeních poskytovatele nebo v poskytovatelem smluvně 
zajištěných stravovacích zařízeních, a to formou stravovacích poukázek v nominální hodnotě 
120,-Kč.
Služba je poskytovatelem zabezpečována v předpokládaném objemu dodání:

- cca počet 3000 ks stravovacích poukázek ročně

Počet kusů odebraných stravovacích poukázek bude možné objednatelem v závislosti na počtu 
strávníků změnit.

2. Závazek objednatele za řádně poskytnutou službu zaplatit dohodnutou cenu.

3. Objednatel je oprávněn vyzvat poskytovatele k plnění, není však povinen takovou výzvu učinit.

IV.
Cena za službu

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na následujících cenách za poskytnutí služby (provize) dle čl. III. smlouvy:
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Nominální hodnota 
stravovací poukázky

Cena provize bez DPH 
v Kč za 1 ks stravovací 

poukázky

Cena provize s DPH 
v Kě za 1 ks 

stravovací poukázky

Cena provize bez DPH 
v Kě za 3000 ksJ) 

stravovacích poukázek
120,-Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

2. Výše uvedené ceny jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a objednatel nepřipouští 
jejich změnu po celou dobu plnění předmětu smlouvy, ani v případě změny nominální 
hodnoty.

3. Celkové finanční plnění za zabezpečení služby závodního stravování (nominální hodnota 
a provize stravovací poukázky za odebrané stravovací poukázky celkem) se může měnit 
v závislosti na skutečném množství odebraných stravovacích poukázek, které závisí na 
objektivních potřebách objednatele, resp. rezortu MO nebo v případě změny nominální hodnoty 
stravovací poukázky dle bodu 4 tohoto článku.

4. Nominální hodnota stravovací poukázky se může změnit pouze na základě požadavku 
objednatele v souladu s bodem 2 čl. XIII. smlouvy.

V.

Místo plnění
1. Místem dodání stravovacích poukázek je Vojenské zařízení 8297 Praha, José Martího 31

Praha 6,162 52.

2. Místem plnění služby (místem realizace závodního stravování formou stravovacích poukázek) 
jsou stravovací zařízení poskytovatele nebo zařízení poskytovatelem smluvně zajištěná, 
přičemž objednatel požaduje plnění služby závodního stravování v místech - Hlavní město 
Prahá, MC Praha 6. Seznam stravovacích zařízení (zvlášť zařízení, kde se vydávají teplá 
hlavní jídla, a ostatní zařízení) s podrobnými identifikačními údaji je přílohou č. 1

3. Místa plnění se mohou změnit pouze na základě požadavku objednatele v souladu s čl. XIII. bod 
2 smlouvy.

VI.
Doba plnění

Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Poskytovatel zahájí plnění předmětu smlouvy po přijetí první 
objednávky (výzvy) (rozumí se dodání poukázek), přičemž poskytnutí služby závodního stravování 
ve stravovacích zařízeních poskytovatele nebo v poskytovatelem smluvně zajištěných stravovacích 
zařízeních zahájí dne 1. ledna 2022 a ukončí dne 31. prosince 2022.

VII.
Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Objednatel pověřil jako svého zástupce ve věci realizace plnění předmětu smlouvy prap. Bc.
Karel NOVÁK, tel. 973 296 107, e-mail: karelnovka@seznam.cz.Stravovací poukázky budou
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dodávány na základě dílčích výzev předložených přejímajícím uvedeným v odst. 1 tohoto 
článku přes elektronické tržiště na místo dodání. Poskytovatel se zavazuje plně respektovat 
periodicitu výzev určenou přejímajícím. Adresa poskytovatele pro případné písemné výzvy: 
Edenred CZ s.r.o., Pemerova 691/42, 186 00 Praha 8, fax č. 234 662 34, e-mail: informace- 
cz@edenred.com. Výzvy zašle přejímající poskytovateli nejpozději 5 dní před požadovaným 
termínem dodání stravovacích poukázek.

2. Poskytovatel zabezpečí dodání stravovacích poukázek do místa dodání dle bodu 1 čl. V. 
smlouvy vlastní péčí v množství a termínu dle výzvy osobním předáním v pracovních dnech, 
konkrétní doba předání bude předem projednána s pověřenou osobou objednatele. Termínem 
dodání se rozumí datum převzetí uvedený přejímajícím na dodacím listu.

3. Poskytovatel i přejímající obhospodařují stravovací poukázky a vedou jejich řádnou evidenci 
ve smyslu požadavků obecně závazných právních předpisů, k nim se vztahujících, zejména 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4. Distribuci stravovacích poukázek strávníkům zabezpečuje přejímající.
5. Poskytovatel ve svých stravovacích zařízeních nebo poskytovatelem smluvně zajištěných 

stravovacích zařízeních zabezpečí:
• skladbu jídel jídelního lístku tak, aby hodnota min. jednoho teplého jídla včetně polévky 

odpovídala nominální hodnotě stravovací poukázky,
• výdejní dobu min. od 10:00 hod do 16:00 hod.

6. Rozdíl mezi skutečnou cenou jídla uvedenou na jídelním lístku a nominální hodnotou 
stravovací poukázky hradí při vyšší ceně strávník.

7. Seznam míst plnění služby (stravovacích zařízení poskytovatele nebo poskytovatelem smluvně 
zajištěných stravovacích zařízení), který je přílohou č. 1 smlouvy s uvedením podrobných 
identifikačních údajů, může být na základě požadavku objednatele po dohodě smluvních stran 
upraven.

8. Smluvní strany se zavazují přijmout opatření k zajištění ochrany stravovacích poukázek, 
zejména opatření zamezující jejich případné zneužití, padělání apod.

9. Stravovací poukázky nezrealizované ke dni ukončení smluvního vztahu převezme 
poskytovatel od přejímajícího zpět na základě žádosti předložené přejímajícím. 
Nezrealizované poukázky budou přejímajícím vráceny nejpozději do 10. ledna následujícího 
kalendářního roku. Vyúčtování Vojenskému zařízení 8297 Praha Vojenskému zařízení 
829700 Praha, José Martího 31,. 162 52 Praha 6 zabezpečí poskytovatel opravným daňovým 
dokladem nejpozději do 21 dnů po ukončení smluvního vztahu.

10. V případě vstupu poskytovatele do likvidace, prohlášení návrhu na konkurz nebo vyrovnání, 
je poskytovatel povinen tuto skutečnost ihned sdělit objednateli. V tomto případě obě smluvní 
strany neprodleně zahájí kroky k vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek.

11. Objednatel je oprávněn v souladu s OZ prostřednictvím pověřených pracovníků provádět 
průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy. Kontrolu dokumentace k fakturovaným cenám 
může objednatel u poskytovatele provést až do doby jednoho roku po zániku smluvního 
vztahu.

VIII.
Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturace vzniká poskytovateli po dodání stravovacích poukázek potvrzeného podpisem 
přejímajícího na dodacím listu.

2. Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, do pěti pracovních dnů vystaví a doporučeně odešle 
objednateli daňový doklad (dále jen „faktura") ve dvojím vyhotovení (originál + 1 kopie).
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Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon) a podle požadavků objednatele, musí obsahovat tyto údaje:

- označení dokladu jako „ Daňový doklad - faktura" s uvedením evidenčního čísla dokladu; 
-obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo 

názvu, sídlo nebo místo podnikání poskytovatele s uvedením IČ a DIČ;
-název a sídlo objednatele s uvedením IČ a DIČ;
-číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
-předmět plnění a jeho rozsah;
-datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
-jednotkovou cenu v Kč bez DPH a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně (tj. cenu za 

1 ks stravovací poukázky);
-základ daně v korunách a haléřích za předmět plnění;
-sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené oddaně a odkaz na příslušné 

ustanovení zákona, předpisu EU apod.;
-výši daně, tato daň se uvádí v české měně;
-fakturovanou cenu celkem v Kč;
-označení peněžního ústavu a čísla účtu poskytovatele, na který má být poukázána platba; 
-označení peněžního ústavu a čísla účtu objednatele;
-počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby poskytovatele za vystavení faktury;
-údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm 

zapsán, údaj o zápisu z jiné evidence.

3. Přílohou faktury musí být originál dodacího listu.
4. Faktura bude poskytovatelem zaslána přejímajícímu na adresu:

Vojenské zařízení 829700,
José Martího 31,162 52 Praha 6

5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý 
požadovaný údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Ve vrácené faktuře objednatel označí důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení poskytovatel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne 
doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku poskytovateli do 21 dnů ode dne doručení faktury 
s výjimkou faktur, které budou doručeny v období od 8. 12. roku plnění do 1. 3. roku 
následujícího, jejichž splatnost je 1. 4. roku následujícího. Faktura se považuje za uhrazenou 
okamžikem odepsání platby z účtu objednatele.

7. Zálohové platby nejsou poskytovány.
8. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při 
zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany 
berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z 
přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. 
Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu 
ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

/

IX.
Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody 
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1. Vlastnické právo k dodaným stravovacím poukázkám přechází z poskytovatele na objednatele 
zastoupeného Náčelníkem Vojenského zařízení 8297 Praha po jejich rádném dodaní 
poskytovatelem a jejich řádném převzetí přejímajícím a jeho podpisem dodacího listu 

2 Nebezpečí škody na dodaných stravovacích poukázkách přechází z poskytovate e 
na objednatele okamžikem předání poukázek potvrzeného podpisem dodacího listu

přejímajícím. ........... ,
3. Vznikne-li realizací předmětu smlouvy druhé smluvní straně škoda, musí ji pnslusna smluvní

strana dotčené smluvní straně nahradit.
4. Dojde-li při plnění předmětu smlouvy ke změnám, mají smluvní strany povinnost o teto 

skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu s uvedením jejich rozsahu, 
odpovědnosti a možným dopadům při jejich dalším pokračování. Hrozí-li nebezpečí vzniku 
škody, je příslušná smluvní strana, která tyto skutečnosti zjistila, povinna učinit okamžitá 
opatření k zabránění škody.

5. Vady a nároky z vad se řídí ustanoveními OZ.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě, kdy vůbec nezahájí plnění předmětu smlouvy
1. ledna 2021, jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč. Tím nejsou dotčena ustanovení 
čl. XII. smlouvy.

2. Poskytovatel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení, kdy 
dodá stravovací poukázky Vojenskému zařízení 8297 Praha později 
a v jiných počtech než bylo požadováno ve výzvě zaslané přejímajícím podle bodu 2 čl. VII. 
smlouvy.

3. Smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý den prodlení zaplatí poskytovatel objednateli 
v případě, neodstraní-li oznámené vadné plnění dle bodu 2 čl. XI. smlouvy.

4. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě, že nezabezpečí poskytování závodního stravování 
v některém místě plnění služby podle bodu 2 článku V. této smlouvy v termínu podle článku 
VI. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení, přičemž tato 
smluvní pokuta bude objednatelem uplatněna na každé toto zařízení samostatně.

5. Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktur úrok z prodlení dle nařízení vlády 
č. 351/2013 Sb.

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké 

výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná 
samostatně vedle smluvních pokut a úroků z prodlení v plné výši.

XI.
Zvláštní ujednání

1. Poskytovatel se zavazuje řešit ve smluvních stravovacích zařízeních nedodržení úrovně 
a rozsahu služeb garantovaných touto smlouvou.

2. Reklamace vadného plnění smlouvy u poskytovatele uplatňuje za objednatele Náčelník VZ 
8297 Praha, a to bezodkladně po zjištění vady zasláním faxového oznámení poskytovateli 
a následně do 2 dnů zasláním písemného oznámení. Poskytovatel zahájí odstraňování zjištěných 
vad ihned po obdržení faxového oznámení. Faxové oznámení je potvrzeno zprávou o výsledku
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Vadné stravovací poukázky poskytovatel vymění objednateli za bezvadné, a to nejpozději do 5 
dní od uznání reklamace.

3. Reklamaci vad stravy a poskytovaných služeb ve stravovacím zařízení uplatňuje každý strávník 
samostatně u vedoucího příslušného stravovacího zařízení.

4. Poskytovatel prohlašuje, že předmět smlouvy není zatížen žádnými právy třetích osob.
5. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého 

ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
6. V případě změn jmen ve smlouvě uvedených osob, je příslušná smluvní strana povinna tuto 

změnu písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. V tomto případě nebude 
ke smlouvě zpracován dodatek, obě smluvní strany změnu jména zaslaným oznámením 
akceptují.

7. Objednatel i poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou informací 
týkajících se obchodního tajemství.

8. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním smlouvy, a nesdělovat je třetím stranám. Poskytovatel bere na vědomí, 
že objednatel je povinen umožnit přístup k informacím ve smyslu § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 
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, a s tímto 
uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv se zavazuje zajistit objednatel 
neprodleně po jejím uzavření. (V případě povinnosti jejího zveřejnění v registru).

xil
Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smlouvy zaniká:
a) splněním závazku řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro překážku ve smyslu ustanovení § 2913 OZ;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení 

poskytovatelem;
e) vstupem poskytovatele do likvidace, prohlášením návrhu na konkurz nebo vyrovnání;
f) výpovědí smlouvy ze strany objednatele i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 

2 kalendářních měsíců, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany poskytovatele 
ve smyslu OZ se rozumí:

a) nezahájení plnění předmětu smlouvy dle ěl. VI. smlouvy;
b) nedodržení sjednaného předmětu smlouvy;
c) neodstranění vad dle bodu 2 čl. XI. smlouvy.

XIII.
Závěrečná ujednání 

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU
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KYZ 2/1 8/2022-8297

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 8 listech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

2. Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem
smlouvy připojují pod ní své podpisy.

4. Právní úkony každé smluvní strany ve věci plnění této smlouvy a jejího porušení, uplatňování
nároků z této smlouvy, jejího plnění a porušení, musí mít písemnou formu, jinak jsou vůěi druhé
smluvní straně neplatné a neúčinné.

5. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
6. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se vztahy mezi smluvními stranami řídí

příslušnými ustanoveními OZ.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu (možný i elektronický podpis) poslední

smluvní stranou a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - „Seznam stravovacích zařízení11 o 65 listech.

(Zvlášť stravovací zařízení s poskytováním teplého hlavního jídla a ostatní.).

V P V P

á
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Seznam partnerských provozoven Edenred Cl 
Tlcket Restaurant 

Praho .i • 422 provozoven (teplá kuchyni)
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llll^red Seznam partnerských provozoven Edenred CZ
Tlcket Restaurant

Praha i • 214 provozoven (studená kuchyně)

FHUITISIMO to FY 
Výilvové poradno Dl

né lahůdky- pint 
rmerketblUA 
rmerket 61UA

Potraviny ŽaSti 
^trevnyžibke 
totreVnyŽabka 
Potráví nyžabka 
Potráví nyžabka 
Potrav nyžabka 
Potrav nyžabka 
Potráví nyžabka 
fotrovi nyžabka 
Potrav ny Vaň hové

bietnovské hornictví

Fojti ove 1090/1
idenstvl V. P. Žkalove 797/26
IFe bělohorské n?A17

Evrep*kě903/71 
Dejvaé575/S5

OnoPoulové k/|lékcve 290/6
Pod Hltany 162/S

NéOroil veleslaveni

Vftérné néraéstí579A 
Evropské 903/71 
Mokovského 1219/77 
Slénskél999Ao 
bělohorské 19SI/102 
Mokovského 1992/2U 
Thékurove9

mentnípotreVny Vltěrné néraéstíS78/3 
*ríetíaél017/2 
bělohorské 229A01 
Evropské995A0

Ha Petři néail94S/55

Vftérné náměstí 576A

běioherské419/2S
bubenečské270/3

TechMcké2710/tS 
Chartestéo Goullo799A 
Úlove 904/9 
Evropskél691/35 
Klánu 496/2

Potraviny Ga strou 
Potraviny Seko 
fotrovi nyZdlW

Potraviny Střel 

stvol café

l MINUTÉ 
C0SUC0FFM
COSUCOfFEE

Učňovské cukrémo 
bernicM-urenéřswí 
Potraviny Seko

Soňo obsluho potRavinv 
Pekařství Shn/OL 
PotraVny KS - APETIT

PCKéSNAlKKViSNlk 
Pekařství lečminek

STAS9UCKSCOFFEE 
STAflbUCKS COFFEE 
STAA6UCKS COřřtE 
STARbUEXS COFFEE

^treVnytyitořil

ÍEZlfPKA & 810 Ďt/v

FYodejna Ráj sýru

Potraviny lOllové

Potrav nyALbERT 
Potrav rryrklbEST 
Potráví nyAlbEBT 
Potrav nyAlbERT

Na Ořechovce J50/301 
Nevanove 1050/U 
Ruryňské 775/2 
Fa/Oova 1090A 
Patočkova 1459/73 
bélehorskél9?A26 
čum bérova 94 lAb 
Terronské b7b/64

)eneíské414/59 
Kafkova 580^6 
Žukovského 867/4

Séreaé 2951/101 
Národní obrany 826/31 
Dejva8 663/44 
Bortorté 45/37 
Jugoslávských pertrténti 1 
bělohorské 1420/94 
Elléiova 791/49 
DeJVrté 
leteck6659/6 
lerronskéaaO^SO 
Za Pohořelcem 995/4

bělohorské 212A90

Wu chtě nova S85A4 
rerronsté976/64 
bělohorské 972/129
Aibémké nent 
ShUUtnlUCTA 
Moíťéikeva 657/38

bělohorské 1999A24 
Oejvaé 525/21

bělohorské 1420/94 
Nad Íirkaul349A05 
OTynrpIJSké 1919A

běienertké242e/203 
si énskél999A 
Evropské 859A15

Milady Horikově 201/119 
Terminál sevcr2«rlatIc*éiai7/2

Motiaél017A 
Vltěrné ntffléit>S76A 
Evropské 1500A

V N ových vok ov dffi 254/4
0ejvaé308/9

bélohorskél9B2/74
Jugesl é-vských partyrénti 952/30
AVonaé i017/2 
Cvropsté2591/33e

Vftérné néměsd577/2

0ajvaé507/29 
Nérodnl obrarry 993/29 
0ejvtaé277/26

Nérodnl obrany926/31 
574/33 oyveté 
béiohorské724A94

Na plskéch 1259/39 
výMedské náměstí 1099A 
ftrin* 292/57 
Oodenské 143/49 
VokcrVaé99AS 
Nebuliaé491

Matějské2352/79 
Nebulí aé 491 
Velvorskél702A3
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V£pi£^£^eznamuj<valiflkovaných dodavatelů>vygenerovan2jinformačním systémemoveř^

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 20.12.2021

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1. Obchodní firma/Název
Edenred CZ s.r.o. '

1.2. Sídlo
Pernerova 691/42 
18600 Praha Karlín 
Česká republika

1.3. IČO
24745391

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
Amaud Marie Gildas Erulin jednatel

Philippe Marc Francis Relland-Bernard jednatel

Dana-Mihaela Sintejudean jednatelka

Způsob jednání
Jednatelé jednají za Společnost samostatně.

1.5. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení osoby Právní titul jednání jménem dodavatele Způsob jednání Datum platnosti do
Peter Hradiský prokurista

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:
• § 74 odst. 1 písm. a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v 
příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické 
osoby uvedené v bodech 1.1. - 1.5. tohoto výpisu),

• § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,

• § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

• § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,



Strana 2 z 2

• § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle: 

3.1. § 77 odst. 1 - profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) - oprávnění k podnikání

Název dokladu Vystavil Předmět podnikání Obory
činnosti

Datum
vystavení

Datum
platnosti

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku

Česká 
pošta, s.p.

Činnost účetních poradců, vedení 
účetnictví, vedení daňové evidence 14.05.2019

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku

Česká 
pošta, s.p.

Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona

Viz. poznámka 1 
za tabulkou 14.05.2019

Pozn. 1
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
Zprostředkování obchodu a služeb 
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a 
související činnosti a webové portály
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 10.07.2019. 
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 24.09.2021.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje 

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 20.12.2021 

Evidenční číslo: CP2021004832

B
 Elektronicky

podepsáno certifikátem 
IS VZeservice 2017 
dne 20.12.2021



PLNÁ MOC

Společnost Edenred CZ s.r.o.,

!Č: 247 45 39], se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170804, zastoupená: Petrem 
Hradíským, prokuristou (dále jako „Společnost*’)

tímto zmocňuje 

paní Ing. Lucii Pletfchovou

bytem Nad Kajetánkou 1442/10, Praha 6,16900 narozenou dne 3.7.1979

aby za Společnost činila právní úkony a zastupovala ji v záležitostech spojených 
$ uzavíráním standardních obchodních smluv s klienty a zprostředkovatelských smluv 
s partnery Společnosti, a souvisejících dokumentů zejména čestných prohlášení a 
nabídek a dalších listin potřebných pro účast Společnosti ve veřejných zakázkách a 
výběrových řízeních. Tato plná moc se neuděiuje k jednáním, ke kterým zákon vyžaduje 
zvláštní plnou moc.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou, a to do 31,12. 2022, nebude-li Společností 
odvolána dříve. Tato plná moc zaniká hejpozději ke dni skončení nebo změny 
pracovněprávního vztahu Zmocněnce ve Společnosti. Po zániku této plné moci nesmí 
Zmocněnec již dále činit na jejím základě za Společnost žádná jednání. Zmocněnec není 
oprávněn udělit další plnou moc třetí osobě.

V Praze dne 

Za Společnost:
Edenred CZ s. r. o.

Peter Hradiský, prokurista a generální ředitel

V Praze dne

Zmocněnec:

Lucie Pletichová

Pernerova 691742,186 00 Praha 8 - Karlín 
DIČ; CZ 247 4S 391

edewed.cz

Spcstečaosi je zapsaná u Městského soudu v.Praze odcSo C. vložka 1708D4





Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 20.12.2021 v 14:19:31. 
EPVid:LBqX7mSU/vClncEAjíHZqg

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 170804
Datum vzniku a zápisu: 1. listopadu 2010
Spisová značka: C 170804 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Edenred CZ s.r.o.
Sídlo: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo: 247 45 391
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Statutární orgán: 
jednatel:

ARNAUD MARIE GILDAS ERULIN, dat. nar. 9. června 1970
Bydliště: 22710 Penvénan, 6 Impasse du Moulin de la Comtesse, Francouzská 
republika
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2010

jednatel:
PHILIPPE MARC FRANCIS RELLAND-BERNARD, dat. nar. 11. prosince 1972 
92300 Levallois-Perret, Rue de Président Wilson 43, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 23. května 2011

Jednatelka:
DANA-MIHAELA SINTEJUDEAN, dat. nar. 22. května 1978
75100 Otopeni, okres llfov, George Enescu 34B, Rumunsko
Den vzniku funkce: 20. dubna 2021

Způsob jednání: Jednatelé jednají za Společnost samostatně.
Prokura:

PETER HRADISKÝ, dat. nar. 5. prosince 1969
90025 Chorvátsky Grob, Bottová 13, Slovenská republika
Prokura je udělena s účinností ode dne 16.8.2021.

Společníci:
Společník: Edenred SA

Malakoff, Boulevard Gabriel Péri 166-180, 92240, Francouzská republika

Podíl: Vklad: 13 500 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 13 500 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Společnost Edenred CZ s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1076/5, PSČ 110 00, 
vznikla splynutím společností: Accor Services CZ s.r.o., se sídlem Praha 1, Na 
Poříčí 1076/5, PSČ 110 00, IČ: 497 11 962, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23068, MENU SERVICE 
s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Janáčkova 976/9, PSČ 702 00, IČ: 
633 21 823, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl C, vložka 13258, SYAS spol. s r.o., se sídlem Zlín, Lešetín
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oddíl C, vložka 170804

11/667, IČ: 607 23 050, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 16657, EXIT, s.r.o., se sídlem Brno, Orlí 14, PSČ 
602 00, IČ: 494 49 702, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 12652 a EXIT Třebíč s.r.o., se sídlem Třebíč, 
Pražská 343/20, PSČ 674 01, IČ: 276 62 241, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49916 ("zaniikající osoby").
Na nástupnickou společnost Edenred CZ s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 
1076/5, PSČ 110 00 přešlo jmění výše uvedených zanikajících osob včetně práv
a povinností z pracovně právních vztahů.________________________________
Na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál 
ve formě vkladu části závodu (Smlouva) uzavřené dne 28.12.2017 mezi 
společností Edenred CZ s.r.o., IČO: 24745391, se sídlem Na poříčí 1076/5, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C., vložka 170804, jako vkladatelem, a společností 
Edenred Production Center, s.r.o., IČO: 06678114, se sídlem Na poříčí 1076/5, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 286216, jako společností přijímající 
vklad, jejímž předmětem je poskytnutí nepeněžitého vkladu části obchodního 
závodu Edenred CZ s.r.o. definovaného v článku 2. Smlouvy do společnosti 
Edenred Production Center, s.r.o., zabývající se výrobou, zpracováním, tiskem a 
odesíláním papírových poukázek klientům Edenred CZ s.r.o. a klientům 
společností ve vlastnické skupině společnosti Edenred CZ s.r.o. a souvisejícími 
činnostmi (Část závodu), došlo k převodu Části závodu na Edenred Production 
Center, s.r.o. Doklad o převodu Části závodu byl, ve smyslu § 2180 odst. 1 
občanského zákoníku, založen do sbírky listin.____________________________
Na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál 
ve formě vkladu části závodu zabývající se načítáním a proplácením papírových 
poukázek (dále též Smlouva) uzavřené dne 19.12.2019 mezi společností 
Edenred CZ s.r.o., IČO: 24745391, se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 
Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 170804, jako vkladatelem, a společností Edenred Production 
Center, s.r.o., IČO: 06678114, se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 
8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 286216, jako společností přijímající vklad, jejímž předmětem je poskytnutí 
nepeněžitého vkladu části obchodního závodu Edenred CZ s.r.o. definovaného v 
článku 2. Smlouvy, tj. části obchodního závodu zabývající se provozováním 
činnosti spočívající v přijímání/sběru papírových poukázek od smluvních partnerů 
Edenred CZ s.r.o. v obchodních místech v České republice určených pro 
přijímání poukázek zasílaných poštou, smluvními dodavateli nebo formou 
osobního převzetí a v jejich načítání na načítacích strojích v majetku Edenred 
Production Center, s.r.o. a v dalším zpracování včetně odesílání dat a v 
souvisejících činnostech (dále též Část závodu), do společnosti Edenred 
Production Center, s.r.o., došlo k převodu Části závodu na Edenred Production 
Center, s.r.o. Doklad o převodu (vkladu) části závodu byl, ve smyslu § 2180 odst. 
1 občanského zákoníku, založen do sbírky listin.
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