
                                                                                                                            č.j.: ZÚ-02914/2022-12020 

 

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, vložka 170804 

Dodatek č. 2 k obchodní smlouvě o zajištění závodního stravování 

prostřednictvím Ticket Restaurant Card 

 – Dodatek o poskytnutí poukázek TR® 

            Kód klienta: 54412 

Smluvní strany: 

 

Odběratel:  Zeměměřický úřad 

Se sídlem: Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 

Zastoupený:  Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel úřadu 

IČO:   60458500   

DIČ:   není plátcem   

(dále jen „Odběratel“) 

 

a  

 

Dodavatel:  Edenred CZ s.r.o. 

Se sídlem  Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Zastoupen:  Dagmar Horová, na základě plné moci 

Tel.:     IČO:  24745391 

Fax:     DIČ:  CZ24745391 

e-mail:    

(dále jen „Dodavatel“) 

(společně také jako „Smluvní strany“) 

 

 

Preambule 

 

Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2019 obchodní smlouvu o zajištění závodního stravování prostřednictvím Ticket Restaurant Card (dále 

jen „Smlouva“), a níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy následujícím způsobem. 

 

I. 

1. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o článek I.A, a to v následujícím znění: 

 

a)  Dodavatel zabezpečí závodní stravování pro zaměstnance odběratele (dále jen „strávníky“) ve vybraných provozovnách a 

bude odběrateli prodávat proti zfalšování zabezpečené poukázky na stravování TR® (dále jen „poukázky“) na základě 

závazné, písemné objednávky. Odběratel zaplatí a odebere poukázky do 15 dnů od data písemné objednávky. Skartační 

poplatek ve výši provize, nejméně 2 % z objemu, bude účtován pouze v případě neodebrání již vyrobených poukázek. 

b)  Poukázky může strávník uplatnit ve vybraných provozovnách, jež budou označeny emblémem TR – Ticket Restaurant®. 

c) Za kvalitu jídel a ostatních služeb ručí provozovatel odbytového zařízení. Případné reklamace vyřizuje strávník přímo s 

provozovatelem příslušného odbytového zařízení. 

d) Smluvní strany sjednávají veškeré poplatky spojené s doručením a vydáváním poukázek TR® na 0,- Kč. 

e) Provize Dodavatele za poskytnuté služby činí 0 %. 

 

II. 

1. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto Dohodou 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 Dohody. Součástí této Dohody je i ceník dodavatele. Podpisem této 

Dohody odběratel potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem VOP a ceníku, jakož i dalších dokumentů, na které se ve 

VOP nebo v ceníku odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí. Odběratel tímto prohlašuje, že ho dodavatel upozornil na 

ustanovení, která odkazují na VOP a ceník stojící mimo vlastní text Dohody a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. 

 

http://www.edenred.cz/
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Odběratel bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených ve VOP nebo v ceníku může mít stejné právní 

následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících z této Dohody. 

 

III. 

1.    Ostatní body a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají beze změny. 

 

IV. 

1.   Tento Dodatek je vyhotoven v počtu dvou (2) výtisků, z čehož každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.  

2.   Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

3.  Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě 

jejich pravé a svobodné vůle a bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 4. 7. 2022    V Praze dne 14. 6. 2022 

 

__________________________________    _____________________________________________ 

 

Dodavatel       Odběratel  

           

Edenred CZ s.r.o.      Zeměměřičský úřad 
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