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Dodatek k obchodní smlouvě 
Č.j.: VS-54383-35/ČJ-2017-802754 

 

Smluvní strany 
Odběratel:    Vězeňská služba ČR 
Se sídlem:    Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP ze dne 17. 9.2020 
Vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M., ředitelka Věznice Kyšperk nad Ohří 
adresa věznice: VS ČR, Věznice kynšperk nad ohří, Zlatá č. p. 52, 357 51 Kynšperk nad Ohří, 
IČO: 00212423  DIČ:       CZ00212423 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 

Dodavatel:      Edenred CZ s.r.o. 
Se sídlem:       Permerova 69/42, 186 00 Praha 8 - Karlín 
IČO:         24745391                  DIČ: CZ24745391 
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „dodavatel“)  
 
(dále společně jako „smluvní strany“) 
 

Preambule 
 
Smluvní strany mezi sebou uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek k obchodní smlouvě  o  zabezpečení  

závodního stravování pro pracovníky odběratele, kterou mezi sebou uzavřely dne 26. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“). 

 

1.  Smluvní strany se dohodly na doplnění článku I. do Smlouvy, jehož podoba je následující: 

 

        Dodavatel    dále     zabezpečí   závodní   stravování    pro    pracovníky   odběratele   a   zprostředkování 

       nepeněžitého  plnění   pro  zaměstnance  odběratele  ve  vybraných   provozovnách a  to    tak,  že  dodá 

       odběrateli  Edenred  Card  (dále  jen  ‹‹ EC ››)  na základě závazné písemné objednávky odběratele. 

 

        Smluvní    strany   si   sjednaly    zprostředkování  nepeněžitíého   plnění  pro   zaměstnance   odběratele 

                       prostřednictvím příslušných digitálních peněženek, které jsou k dispozici na Edenred Card, a to: 

 

       X platby prostřednictvím peněženky Ticket restaurant® 

                       _ platby  prostřednictvím peněženky Edenred Benefits 

 

2. Smluvní strany se dohodly na přidání článku I.b do Smlouvy, jehož podoba je následující: 

 

        Dodavatel  zůstane  vlastníkem  EC,  ale  poskytne  Držitelům  karet  právo užít elektronické  prostředky 

        do  výše  zůstatku  v  digitální  peněžence.  Všechna  práva  spojená  s  elektronickými  prostředky  (jako 
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        je např. právo na neproplacení nevyužité částky) zůstává dodavateli a není převáděno na Držitele 

        karet nebo na odběratele. 

 

         Strany    

uznávají,    že   schválení   pokytovatelé  služeb   a   maloobchodníci,  a  nikoliv  dodavatel  nebo 

            PPT, jsou subjekty odpovídajícími za  kvalitu  zboží  a  služeb  poskytnutých  Držitelům  karet.  Dodavatel 

          neodpovídá   za   případnou    nedostupnost   nebo    dočasné   problémy   s    platebními   terminály    u 

        schválených poskytvatelů služeb a maloobchodníků. 

 

3.     Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Smlouvy, jeho nové znění je: 

         

            Odběratel    uhradí    dodavateli     za    poskytnuté    služby    provizi   ve   výši   2  %  z  celkové  hodnoty 

         objednaných   prostředků    nebo   z   hodnoty    objednaných   poukázek.   Na     základě   poskytnutých 

         služeb  bude  odběrateli   vystavena faktura.   Odběratel  se  zavazuje   uhradit   dodavateli   vystavenou 

         fakturu vystavenou do 7 kalendářních dnů ode dne doručení. Dodavatel se zavazuje nabít či dobít EC na 

         na příslušnou hodnotu uvedenou v objednávce ve lhůtě dle VOP. 

 

1. Ostatní body a ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 výtisků, z čehož každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

4. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, a to zejména nikoliv však výhradně, zákonem 

Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

V Praze dne ...........................................   V Kynšperku nad Ohří dne 3. 3. 2021 

 

Dodavatel: xxxxxxxxxxxxxxxx    Odběratel: 

     xxxxxxxxxxxxxxxx      Vrchní rada 

         plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M. 

Edenred CZ s.r.o.                   ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří 

 

                v z. Rada plk. Mgr. Bc. Ladislav Pokorný 
                                                                                  1. zástupce ředitelky věznice 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 


