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Kód klienta: 77964 

 

OBCHODNÍ SMLOUVA – Edenred Benefits 
 

Odběratel:  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem  

Se sídlem:  Nábřežní 1326, 250 01, Brandýs nad Labem 

IČO: 00020681 

DIČ: neplátce DPH   

Zastoupený (jméno, funkce): Ing. Jaroslavem Kubištou, Ph.D., ředitelem 

Objednávající: xxx 

Tel.: 321 021 123   

e-mail: xxx@uhul.cz CZ-NACE:  

Číslo účtu / směrový kód banky: 2527-201/0710 

e-mail pro zasílání faktur: samostatně pro jednotlivá odběrná místa dle přílohy č. 1 této smlouvy 

(dále jen „odběratel“) na straně jedné, 

a 

Dodavatel:  Edenred CZ s.r.o. 

se sídlem:  Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 

zastoupený: xxx, na základě plné moci  

Tel.:   234 662 340   IČ: 24745391 

e-mail:   informace-cz@edenred.com DIČ: CZ24745391 

Bankovní spojení:  xxx 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé, 

(společně také jako „smluvní strany“). 

 

uzavřeli spolu podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu: 

 

I. 

Dodavatel pro Odběratele zabezpečí zprostředkování: 

– poskytnutí služeb a rekreací v síti vybraných tělovýchovných, sportovních, kulturních, 

vzdělávacích, předškolních, rekreačních a jiných zařízení – poukázky Edenred Multi FKSP, 

a odběrateli dodá proti zfalšování zabezpečené příslušné poukázky (dále také jen 

„poukázky") pro potřeby jeho ústředí a poboček (specifikováno v příloze č. 1 této 

Smlouvy) na základě závazné písemné objednávky.  

 

Poukázky budou v příslušném počtu (specifikováno v příloze č. 1 této Smlouvy) dodány 

na adresu ústředí a jednotlivých poboček odběratele. Dodavatel zahájí plnění po nabytí 

účinností této smlouvy bez potřeby dalšího objednání poukázek způsobem dle VOP. 

Dodavatel vystaví samostatné faktury na jednotlivá odběrná místa dle přílohy č. 1 této 

smlouvy.  

 

  

Jednotlivé poukázky je možné ve vybraných zařízeních uplatnit pouze v souladu 

s Vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a socílních potřeb, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Odběratel zaplatí poukázky do 30 dnů od data zdanitelného plnění. V případě, že 

odběratel nezaplatí a/nebo neodebere objednané a již vyrobené poukázky ani do 14 

dnů od obdržení výzvy dodavatele, dodavatel poukázky skartuje a odběratel je povinen 

zaplatit dodavateli skartační poplatek ve výši (i) provize sjednané dle čl. III. níže, nebo (ii) 

ve výši 4 % celkové nominální hodnoty neodebraných poukázek, podle toho, která 

z částek je vyšší (minimálně 100 Kč). 

 

Platnost poukázek dle výše uvedeného bude činit 21 měsíců, a to v období od 1.4. do 

31.12. následujícího kalendářního roku, po kalandářním roce, ve kterém byly poukázky 

vydány a řádně doručeny. Tato platnost bude vyznačena na každé jednotlivé 

poukázce. 

 

Nominální hodnota každé jednotlivé dodané poukázky činí 100,- Kč (slovy: sto korun 

českých). 

 

II. 

Jednotlivé poukázky může uživatel uplatnit ve vybraných zařízeních, jež budou označeny 

logem Edenred Benefits. 

 

III. 

Odběratel poskytne dodavateli provizi za poskytnuté služby, jejíž výše je stanovena jako 

procentuální část celkové nominální hodnoty převzatých poukázek a je sjednána mezi 

odběratelem a dodavatelem v této smlouvě nebo v ceníku. Provize, je-li sjednána 

v záporné výši, má povahu slevy z ceny poukázek. Smluvní strany sjednávají provizi ve 

výši: – 1,21 %.  

 

IV. 

Za kvalitu zboží a služeb odpovídá poskytovatel služeb nebo zboží, který přijímá platbu 

poukázkami. Případné reklamace vyřizuje zaměstnanec odběratele přímo s 

poskytovatelem. 

 

 

 

V. Odběratel se zavazuje, že dodavateli předá osobní údaje uživatelů poukázek v 

rozsahu potřebném pro plnění této smlouvy, včetně pokynů ke zpracování osobních 

údajů. Odběratel tímto pověřuje dodavatele zpracováním osobních údajů uživatelů 

poukázek, a to výlučně pro účely této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. 

Dodavatel je na základě tohoto pověření oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů 

poukázek poskytnutých odběratelem v rozsahu jméno, příjmení, pracovní e-mail a další 

údaje, budou-li tyto vyžadovány pro řádné zhotovení a distribuci poukázek a pro 

poskytování souvisejících služeb. Osobní údaje zpracovávané pro účely této smlouvy 

spolu s údaji týkajícími se přímo poukázek se společně nazývají „klientské údaje". 

Dodavatel zajistí, aby klientské údaje v jeho držení byly zpracovávány bezpečně v 

souladu s obvyklými standardy a platnými právními předpisy v oblasti regulace osobních 

údajů, bude zachovávat mlčenlivost a přijme vhodná technická a organizační opatření 

proti nepovolenému nebo protiprávnímu zpracování klientských údajů a proti jejich 

ztrátě, zničení nebo poškození nebo ustanoví pověřence pro ochranu osobních údajů, 

vyplývá-li tato povinnost ze zákona. Dodavatel poskytne odběrateli při zpracování 

klientských údajů veškerou součinnost vyžadovanou platnými právními předpisy, 

zejména při ohlašování/oznamování porušení zabezpečení klientských údajů, při 

posouzení vlivu na ochranu klientských údajů či při konzultacích s dozorovým úřadem. 

Dodavatel je oprávněn zpracovávat klientské údaje po celou dobu platnosti této 

smlouvy, po jejím ukončení pak po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo 

je-li dán jiný právní důvod. Odpadne-li důvod pro zpracování klientských údajů, 

dodavatel klientské údaje vymaže nebo je vrátí odběrateli. 

 

VI. 

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou se souhlasem 

obou stran.   

 

VII. 

Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí Všeobecnými 

obchodními podmínkami pro Obchodní smlouvu (dále jen „VOP“), jejichž aktuální verze 

je k dispozici na www.edenred.cz, a které tvoří v souladu s příslušnými ustanoveními 

právních předpisů nedílnou součást této smlouvy. Podpisem této smlouvy odběratel 

potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem VOP, jakož i dalších dokumentů, na 

které se ve VOP odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí. Odběratel tímto prohlašuje, 

že ho dodavatel upozornil na ustanovení, která odkazují na VOP stojící mimo vlastní text 

smlouvy a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Odběratel bere na vědomí, že je 

vázán nejen smlouvou, ale i VOP a bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek 

uvedených ve VOP může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a 

podmínek vyplý-vajících ze smlouvy. 

 

VIII. 

Smlouva se vyhotovuje v počtu dvou výtisků, z čehož smluvní strany obdrží po jednom 

výtisku. Smlouvu je možné podepsat i elektronicky. 

 

IX. 

Platnost smlouvy nastává dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnost 

zveřejněním v registru smluv. Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této 

smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění 

smlouvy v registru smluv zabezpečí odběratel. Smluvní strany nepovažují žádné 

ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním 

v registru smluv. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to s výpovědní dobou dvou (2) 

měsíců, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla 

výpověď doručena druhé smluvní straně. 

 

V Brandýse nad Labem dne: 10. 6. 2022 

 

Odběratel:  

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 

 

Razítko + podpis 

 

 

___________________________________________ 

 

V  Praze dne: 10. 6. 2022 

 

Dodavatel:  

Edenred CZ s.r.o. 

 

Razítko + podpis 

 

 

___________________________________________ 

 

mailto:xxx@uhul.cz
http://www.edenred.cz/
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Příloha č. 1 OBCHODNÍ SMLOUVY – Edenred Benefits 

 Rozpis poboček odběratele a příslušný počet poukázek jim dodávaných na základě této smlouvy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústředí: 

→ Ústředí ÚHÚL Brandýs nad Labem – Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem  

→ Kontakt: xxx, email: vesela.linda@uhul.cz 

Počet ks: 3 290 

Pobočky: 

→ Stará Boleslav, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem 

Kontakt: xxx, email: zahurska.lucie@uhul.cz 

Počet ks: 740 

→ České Budějovice, Lipová 15, 373 71 Rudolfov,  

kontakt: xxx, email: xxx@uhul.cz 

Počet ks: 1 560 

→ Hradec Králové, Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové,  

kontakt: xxx, email: xxx@uhul.cz 

Počet: 850 

→ Jablonec nad Nisou, Jungmannova 10, 466 01 Jablonec nad Nisou,  

kontakt: xxx, email: xxx@uhul.cz 

Počet ks: 600 

→ Plzeň, Náměstí Generála Píky 8, 301 58 Plzeň – Slovany,  

kontakt: xxx, email: xxx@uhul.cz 

Počet: 980 

→ Brno, Vrázova 1, 616 00 Brno- Žabovřesky, 

 kontakt: xxx, email: xxx@uhul.cz 

Počet ks: 910 

→ Frýdek- Místek, Nádražní 2811, 738 25 Frýdek- Místek,  

kontakt: xxx, email: xxx@uhul.cz 

Počet ks: 620 

→ Kroměříž, Náměstí Míru 498, 767 07 Kroměříž,  

kontakt: xxx, email: xxx@uhul.cz 

Počet ks: 990 

→ Olomouc, Holická 31c, 772 00 Olomouc, kontakt:  

xxx, email: xxx@uhul.cz 

Počet ks: 900 
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