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OBCHODNi SMLOUVA - Ticket Restaurant®

Technlcké €ltižl)y mésta Dvora Kdlovó rmd laborii

S®lf®rtov. 2936, 544 01  Dvůr Krélové n. L.b®m

Dodací sdresa (pokud je jiná než sldlo odběratele)

Spoleéno§I zapganá v OF`

Zastoupený Oméno, fiinkce)

Objednávajícl On*m.fLinkc€)

Tel 73® Ooe ee7

pre®Ttalbtkqeedwr
Člslo ůčlu / 8rrérový kód

e-mall pm zaslláril taktur

Vltézelav Štuma (bdftel orsanlzec®)
Šlrk. Vodlěkov. (mzdov. ůč®bo

00052ql

1931260S2

p®oomlBtkeeQ.dvur.c2

(dále jen .odbératel.) ne smné jedné,

0

Dodavatel: Ed®nred CZ Lr.o., se sldlem PeiTiemm e91/42, 1ee 00 Pmha s

iT=?.t:E%:2#Z~ "' "f~P" ~'            ič: 247"q
omall: lnfoimacea®edenred.oom                                          DIČ: CZ247.53q
Bankovní spqienl: €1 -2.®8720267/0100
(dále jen .dodm"er) na emrú jedné,

Xód kij®nta:  E209031
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uze\ftll spol`i podl® pnslusných ustanoven l obcanskem z6konfku tuto 8"oLm. o zabezpeeenl zavodnlho ebvovbl pio pmcovnlky odt*mtek3 :

L
DÉido`mlel zab.zpeEl 2áuedrLÍ ebuaL`ór`Í pm zamé"arLe® odblrelel® (dále
jen .ebů`míQr) ve `qůmných pmvozovnóch e buďe odbérBte» prodů`" pnri
zhlso`ání zabezpe6ené  FDirk6zky m  st"`o\dní (déle jen .poukézk}r)  m
záktedé  zůvazné,   píeemné   opjeanévky. ` Odběraoei  zaoiatí   ooiikázk`Í  do

5        dnů  d  date  zdanftelného  i)lnéní    Skeít.ční  poplstek  ve  výéi
pmvize. ne[móné 2 % z abjemii. bude úEto`b pouze v pripad! neodetriní
jE vy~ poukázek
IL

E:ká#:ů#Eii:ť-:Ť::Eť=#=#ch pmvazovnéch, Jti bm
Tlr

T#Í:ť%r:ťoeLkovóť#:##Íaft#:#pá#Ž.E##%
dani z pnderé hodnobí Ok} zakona.
W.bEgLEELLffi#,ffiti#
Skah®čÍ`l  pqplatek  ve  výěi  2  %  (mlnimélné  100  Ke)  z  oĎemu  "»potíe-
bcndných poukézek buoe Úeoo`dn odblr.Óeli
V.
Z®  k`emi jleel ®  oetetních  eluzeb  r`ÁÍ  pnDmowtel  adb)^ového zdíz®ní.

g#g#hg::=g#. `OmzvIO mmík p«mo s pno\mzovaóelem prisiu!n6ho
VT.

Fffi#ůF#fiffiůťÉ#
É%,#í#L#ťL#ff"3##tyb#=#ůPvpmTE=g::
zmoó`em  e  dbtribuci  poukázek  Éi  pro  poskyovaní  eourieeiócích  elužeb.

ffftEffiF##+#+Ř###
vc f Jdó  .l];#/.n/|om fl.ť'#,má2.
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Razítko + podpis

žáioá2%Sieú;:KnfioiYjvig;á6^:_-t.a-b'::r:-'-ť-P.±íoS15_`,_

v  oblasti  regulsce  osobních  ůdejů,  bud® zechovávat  mlěerdj`ost  e  pnúmo
`^odr`í   teehnieltá   .   apaAiz.ěi`Í   ap.d.iií   p.eti   hapa"}leriému   i`.be
protipnimímu zpreoo`óní klienekýcl` Údejů e pmti je]icli zbůó, zničení nebo
poskození nebo ustano`ri po`ébiice pro ochranu asobních ůdajů, `qq}ý`ůb
tato  povimost  ze  zékon®,  Do®e`atel  poslqAno  oaběí.b«  p6  pmcovbl
klientekých   ůdaů   `eěkerou   eciieirmcBt   vyzadovanoti   platnými   pdhmími
Fbdpisy.    zejména    pfi    ohlašo`ůwazmmování    ix)rLderií   zabBzpeóeril
kJie"kých ůda|ů.  ri ptBtxmení  vWu m odirmu klbntských ůdqjů čl  ri
kouubcích  s  dozomvým  úbdem.  Dodwatel  j®  oprům®ri  zpíeco`dL\at
kiient.ké ůdej. po ®io`i doeu p"noeó t6® emtowy. po jQjím ulmeení pek

ffiůobuoEd:E=:u#h#Pz#o##ťkpLb"ájdL#JjžE#bí
klieneké Úd.j. vymaž. nebo je vnftí odbómeli
Vll.
Tato gmbuve mů!e býi mén®ne e doplňovéne pouze píeemou Ó}rmou so
eoul`lasem obou enn.
Vll'.
\"hy   mezl   emlLmht   stmnami   mupr.`nen6   Óo`do   emlouwu   e®   rldl
Weot"i  obcliodními  podmínkmi  i)Ío  Obcl`odnl  emlowu  (dál®  jen
.VOP), jei"ž .khiélní `enDe jo k dbpozici n® wv`^ií,®denred.cz. . loené t`iolí
v eouůau  e pmiulnýml  umrio`eními  pnůmkm phedpst nedílnoii eoueé®t
této mkNm/.  Podoisem této mlouw odb!mt.l txmLLb. b Eo sf[znám»
• úah®m ®  `Ýznemem VOP. j.kož 1 d.lilch dokumentů,  i`. meré oe v®

#Pma#pi#íbedoáž#L%é|riz##naznLéL%Íft:#ffiff=:i,bk't#
#ů#,!mc°knť*rm=J==k"véYdrmei.j3zoTÓYžrLmn::%#ť#
i VOP ® bere na védomí. že nespiněni povinnosií ei podmínek wedemph ve

#rELmáe#n#mlnésledkyúkonespinénípo\mnostiapodmínek
'X.

S;m&We;g+8e|;aqgrnijevpoůudvomstů.zéehozmiLi`místmnyomi
Platnost   o   Účii`nost   smlcxJvy   nesté`ó   dnem   podplsu   z)éstupců   obou

d#JU+mú#ce:nris,%k"ůe®p=ÍV+nád##stnce®UEuá#Íhvoéd#drniéií#
kdy byi. `ýpo`éď dor`ióerp druh6 8mlwnf stnré.
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PLNÁ MOC

Společnosl Edenred CZ s.r.o.,

lč: 247 45 391, se sídlem Pernerova 69i /42, Karlín,186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním
rejsffiku vedeném u Městského soudu v Praze, oddn C, vložka 170804, zastoupená: Petrem
Hradiským, prokuristou (dóle jako „Společnost")

tímto zmocňuje

paní Dagmar Horovou

bytem Za Mlýnem  1746, 25301  Hostivice narozenou dne 3.6.1981

;:šahvziůá:sÍRso;ů::e:č%iá.rsd:íůť:ůso:guÍv#ů:ík;o[nysdůuvzfs:tk!,,i:#é#šo;!!esd:!;tt:et%:s,k.;h:Íjšeén#:

#í#,:::nžÉŠ:cí:.h,.jsítntop3íňeób#ýocchsgr:e3á::tyépk::edčnnáo:;Ly€evstřeeLP#fázg:á#áacdhujg
Tato plná moc je udělena na dobu určitou, a to do 3t.12. 2022, nebude-li Společností
odvolána dříve. Tato plná moc zaniká nejpozději ke dni skončení nebo změny pracovního
poměru Zmocněnce ve Spoiečnosti. Po zánlku této plné mocl nesmí Zmocněnec j.É dále

Ši:.:3°J3jíTř=íík:asgšé:SP°'ečn°Stžódnájednání.Zmocněnecneníoprávněnuděiitdaiší

V Praze dne

Za Společnost: ECJenred CZ s.  r.  o.
Hmvo69i/12.Isó0)"8.m
',2«óó2m
':Í#5#medcom

adiský, prokurista a gener6lní ředitel

V Praze dne

Zmocněnec:

\
podpis+

Ed- CZ Ll.®.
Pernerovo 691 /.2,  186 00 Píaha 8 -Korih

DC: CZ 2.7 .5 391-.cz
Spok}Cnal |e zc]p§onó u Méslského soudii v Píoze odcloe C. viozka  170804


