
Edenred CZ s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, DIČ: CZ 247 45 391, společnost je zapsaná u Městského soudu V Praze oddíle C, vlo ka 170804

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 4. 6. 2018

Smluvní strany

Město Znojmo
Se sídlem Obroková 1/12, 669 02, Znojmo
zastoupena: Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta
IČO : 00293881 DIČ : CZ00293881
Povinný subjekt dle §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Kontaktní osoba: Mgr. Lidmila Šobová, vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Znojmo
dále jen „Kupující“

a

Edenred CZ s.r.o.,
Se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zastoupena: Dagmar Horovou, na základě plné moci
Tel.: 234 662 340 IČO: 24745391
Fax: 234 662 349 DIČ: CZ24745391
e–mail : klient-cz@edenred.com
dále jen „Prodávající“

společně také jako „Smluvní strany“

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávky stravovacích poukázek (dále
jen „Smlouva“), kterou mezi sebou smluvní strany uzavřely dne 4. 6. 2018.

I.
1. Obě smluvní strany se dohodly na změně čl. 3.2. Smlouvy, jehož dosavadní znění se ruší a vypouští a nahrazuje

následujícím zněním:

Prodávající poskytne Kupujícímu na poskytnuté služby slevu ve výši z celkové nominální hodnoty
objednaných poukázek. Kupující je povinen zaplatit skartační poplatek ve výši 2 % (minimálně 100 Kč)
z nespotřebovaných poukázek, které v době jejich platnosti vrátí Prodávajícímu k proplacení.

II.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou (2) výtisků, z čehož každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, které podpisem projevují pravou vážnou a svobodně

míněnou vůli, že souhlasí se zněním tohoto dodatku a hodlají se zavázat k jeho plnění.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. 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.
6. Uzavření tohodo dodatku schválila Rada města Znojma usnesením č. 169/2022, bodem č. 6951, na své schůzi konané

dne 27.06.2022.

V Praze dne ……………………………. Ve Znojmě dne………………………………..

Za prodávajícího Odběratel
Edenred CZ s.r.o. Město Znojmo

Dagmar Horová Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta


