
Kód klienta: E192834

Obchodní smlouva - Edenred Card
Odběratel: Město Slavkov u Brna

Se sídlem: Palackého náměstí 65, 608 401 Slavkov u Brna

Zastoupený (j'méno. funkce): Bc. Michalem Boudným, starostou města

objednávajÍcÍ Úméno,funkce): Mgr. Bohuslav Fiala, tajemník Mělj

Tel.:544121 119
IČO: 0029311

DIČ: CZ0029311

e-mail:
Číslo účtu lsměrový kód banky ve tvcjru IBAN: CZ04 0100 0000 (XXX) 0072 9731

e-mail pro zasäání faktur
(dále jen ,,odběratel") na straně jedné,

a
Dodavatel: Edenred CZ s.r.o.
se sídlem Pernerova 691/4Z 186 (X) Praha 8
Společnost zapsaná v obchodním rejstnku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 170804
zastoupený: a základě plné moci
Tel.: 234 662 340 IČO: 24745391
e-mail: ercard-Cz@edenred,com DIČ: CZ24745391
(dále jen ,,dodavatel") nej straně jedné.

. .

uzavřeli spolu podle pňslušných ustanoveni občanského zákoníku tuto smlouvu o zprostředkování nepeněžního plněni pro zaměstnance odběratele
prostřednictvím multifunkčnÍ karty Edenred Card (dále jen ,,EC")

1.A
Za podmínek stanovených v této smlouvě. dodavatel poskytne odběrateli
kartu Edenred Card, a to za Účelem zajištění úhrady zboží a služeb ve
smyslu § 6 odst. 9 píSm. d) zákona č. 586/1992 Sb. v partnerské síti
dodavatele a/nebo zabezpečí závodní stravování pro zaměstnance
odběratele ve vybraných provozovnách.

SMuvní strany si sjednali zprostředkování nepeněžního plnění pro
zaměstnance odběratele prostřednicNIm pňšlušných digitálních
peněženek. které jsou k dispoáci na Edenred Card,a to:

® platby µoďednictvÍm peněženky Tkket ReMuranP
platby proďednictvim peněženky Edenred BenefHs

1.B
Dodavatel zabezpečí závodní stravováni pro zaměstnance odběratele
(dále jen ,,strávníky") ve vybraných provozovnách a bude odběrateli
prodávat proti zfalšováni zabezpečené pou-kázky na stravováni (dále jen
,,poukázky") na základě závazné. písemné objednávky. Odběratel zaplatí
a odebere poukázky dle pravidel stanovených v bodě 7. této smlouvy.
Skartační poplatek ve výši provize, nejméně 2 % z objemu, bude účtován
pouze v případě neodebráni již vyrobených poukázek.

Poukázky může strávník uplatnit ve vybraných provozovnách. jež budou
označeny emblémem TR - Ticket Restaurant®.

2.
Edenred Card je mu|tifunkčnÍ předplacená karta Mastercard, která v sobě
může obsahovat až dvě digitálnI peněženky - stravenkovou (Ticket
RestauranP) a volnočasovou (Edenred Benefits). Edenred Card je
nepřenosná čipová karta s magnetickým proužkem vydaná společnosti
PrePay Technologies Limited (,,PPT"), zapsaná pod čÍslem 04008083 v Anglii
a Walesu, se sídlem 3 Sheldon Square, 6th Floor, Londýn w2 6HY, Spojené
království, na základě licence Mastercard s přiděleným osobním
identifikačním číslem (PIN). EC není prostředkem elektronických peněz ve
Smys|u zákona č. 370/2017 Sb.. o platebním styku, v platném znění,
3.
Edenred Card je personalizovaná karta na jméno přidělená konkrétnímu
dOteli karty. Dodavatel na základě objednávky odběratele zajisti ec k
distribuci jednotlivým zaměstnancům odběratele (,,DOtelé karty").
4.
Edenred Benefits je volnočasová digitálnI peněženka na EC, která
umožňuje provádět bezhotovostní úhrady za zboží a služby na volnočasové
Účely povolené zákonem. Prostředky nabité v rámci digitálnI peněženky EB

nejsou elektronickými penězi ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb.. o platebním
styku.
5.
Ticket Restaurant® je stravenková digitálnI peněženka, která umožňuje
úhradu ceny nebo části ceny stravování nebo nákupu potravin. které slouží
k přímé spotřebě. Prostřednictvím digitálni peněženky TR je zakázáno hradit
nákup tabákových a alkoholických výrobků. Prostředky nabité v rámci
digitálnI peněženky TR nejsou elektronickými penězi ve smyslu zákona č.
370/2017 Sb., o platebním styku.
6.
Strany uznávají, že schváleni poskytovatelé služeb a maloobchodnIci, a
nikoli dodavatel nebo PPT. jsou subjekty odpovídajĹcÍmi za kvalitu zboží a
služeb poskytnutých DržitelŮm karet či strávníkům up|atňgÍcÍm poukázky.
Dodavatel neodpovídá za případnou nedostupnost nebo dočasné
problémy s platebními terminály u schválených poskytovatelů služeb a
maloobchodnků.
7.
Odběratel zaplatí dodavateli za poskytnuté služby provizi a další poplatky
dle ceníku, který je přílohou této smlouvy. Odběratel se zavazuje uhradit
dodavateli daňový doklad do 10. kalendáhúch dnů ode dne doručení.
Provize podléhá dani z přidané hodnoty dle zákona.
8.
Dodavatel může během platnosti této smlouvy odmítnout objednávku
odběratele na EC. či nabiti nebo dobiti peněženek elektronickými
prostředky, pokud odběratel má vŮči dodavateli nevyrovnané závazky.
9.
Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze píSemnou formou se
souhlasem obou stran.
10.
Vztahy mezi sMuvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí
všeobecnými obchodními podmínkami pro Obchodní smlouvu (dále jen
,,vop"), jehchž aktuCdni verze je k dispozici na www.edenred.cz, a které
Noří v soU|adu s pňslušnými ustanoveními právních předpisů nedňnou
součást této smlouvy. Součástí této smlouvy je i ceník dodavatele.
Podpisem této smlouvy 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 jeňch měním soUh|asi. Odběratel
tímto prohlašuje. že ho dodavatel upozornil na ustanovení, ktená odkazují
na VOP a ceník sfojÍcÍ mimo vlastní text smlouvy a jejich význam mu byl
dostatečně vysvětlen. Odběratel bere na vědomí, že nesplnění povinnosti
či podmínek uvedených ve VOP nebo v ceníku může mít stejné právni
následky jako nesplnění povinnosti a podmínek vyplývajidch ze smlouvy.
11.
Smlouva se vyhotovuje v počtu dvou výtisků a každá sMuvní strana obdrží

Edenred CZ s.r.o., pernerova 69?/42, 186 (JO Prahä 8. DIČ CZ 247 45 391, i:)od?'jat€·| je zapsaný lj Mestského soudu v Praze, cxiciit C vi,)zka 17í)$í)4 ·S-



©M
po jednom výtisku.
1Z
Platnost a Účinnost smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran.
V případě. že je odběratel subjektem, na kterého se vztahge povinnost
uveřejnit smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. nastává
ÚČinnost této smlouvy dnem jejího uveřéjněnÍ v registru smluv. Uveřejnění
smlouvy zajistí odběratel.
13.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to s výpovědní dobou dva (2)
měsíce, která začíná běžet prvním dnem měsíce nás|edujÍcmo po měsíci,
kdy byla výpověď doručena druhé smlwníshaně.
14.
Tuto smlowu schválil rada města Slavkov u Brna na své 147. schůzi dne
09. 05. 2022 usnesením č. 2264/1 47/RM/2022.

, ?ra:ĽU ,,, 13· £
Ve Slavkově u Brna dne: 09. 05. 2022
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