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SMLOUVA O DODÁVCE POUKÁZEK NA STRAVOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ ČJ. 34 547/2016-SŽDC-O10 
 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
  zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, zástupcem generálního ředitele 
   
 
 
Dodavatel: Le Cheque Déjeuner s.r.o. 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
                       vložka 35300 
  Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 
  IČO 62913671 DIČ CZ62913671 
  Zastoupená Ing. Jiřím Kráčmarem, generálním ředitelem 
  Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 
  Číslo účtu: xxxxxxxxx 
 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Poukázky na stravování zaměstnanců“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této 
smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  
 
1.1. Dodavatel se zavazuje dodat na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dodávky, jež dle 

Předmětu smlouvy, včetně poskytnutí všech souvisejících plnění a předání dokladů. 
 
Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem Smlouvy o dodávce poukázek na stravování zaměstnanců (dále i 
„Smlouva“) je závazek dodavatele poskytovat objednateli na základě dílčích 
objednávek poukázky na stravování  (dále i „poukázky“) v nominální hodnotě 80 Kč, 
v nominální hodnotě 100 Kč a v nominální hodnotě 40 Kč k zajištění stravování 
zaměstnanců objednatele na území České republiky a závazek objednatele za tyto 
poukázky zaplatit sjednanou cenu. Rozsah dodávek upravuje tato Smlouva. 

2.2. Předmětem této Smlouvy je dodávka poukázek na stravování dodavatelem objednateli        
v předpokládaném maximálním celkovém objemu 260 000 kusů v nominální hodnotě 
80 Kč, 60 000 kusů v nominální hodnotě 100 Kč a 4 000 kusů v nominální hodnotě 40 
Kč, a to měsíčně na základě jednotlivých dílčích objednávek, které nemusí v souhrnu 
naplnit maximální celkový objem dle této Smlouvy.  

 
Výkladová ustanovení 

3.1 Poukázky na stravování (dále také jen „poukázky“) jsou benefitní poukázky sloužící              
k úhradě stravování zaměstnanců objednatele.  
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3.2. Poukázky slouží k úhradě ceny zboží či služeb v souladu s platnými právními předpisy a 
touto smlouvou.  

3.3. Poukázky jsou vydávané ve formě ceniny a obsahují soubor ochranných prvků 
zabezpečujících poukázky proti padělání. Na přední straně poukázky je umístěno logo 
společnosti objednatele. 

3.4. Obchodní místa dodavatele jsou místa provozování podnikatelské činnosti dodavatele. 
Aktuální seznam a adresář obchodních míst (centrála, pobočky) je uveřejněn na 
webových stránkách dodavatele. 

3.5. Smluvním partnerem dodavatele je osoba, v jejíž provozovně jsou poskytovány zboží či 
služby, za které lze přijímat platby prostřednictvím poukázek na stravování. 

3.6. Zákazníkem je osoba (spotřebitel) ve smyslu občanského zákoníku, která čerpá zboží či 
služby v provozovně partnera za poukázky na stravování. 

3.7. Platnost poukázky počíná jejím uvedením do oběhu a končí datem uvedeným na její 
přední straně. Poukázky dodané dodavatelem objednateli v prvním až třetím čtvrtletí 
příslušného kalendářního roku jsou platné vždy do konce tohoto kalendářního roku. 
Poukázky dodané dodavatelem v posledním čtvrtletí příslušného kalendářního roku 
jsou platné vždy do konce následujícího kalendářního roku. 

 
Cenová ujednání 

4.1 Cena jednotlivé poukázky na stravování v nominální hodnotě 80 Kč činí 80 Kč bez 
DPH, v nominální hodnotě 100 Kč činí 100 Kč bez DPH a v případě nominální hodnoty 
40 Kč činí 40 Kč bez DPH. K ceně nebude účtována provize. 

4.2 Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli za dodané poukázky sjednanou cenu 
měsíčně zpětně podle uskutečněných objednávek za předchozí měsíc.  

 

Místo plnění 
 
5.1     Místem plnění je Česká republika, místa jsou specifikována v Příloze č. 1 této Smlouvy.  

 
Doba plnění 
 
6.1      Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to  v délce trvání ode dne podpisu smlouvy          
            do 30. 9. 2020.    

 
Další ujednání 
 
7.1. Dodavatel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému plnění dodávek a že disponuje 

takovými kapacitami, které jsou třeba k řádnému plnění smlouvy. 
7.2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou 

7.2.2 za Objednatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
7.2.3 za Dodavatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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Závěrečná ujednání 
 
8.1 Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dodávce poukázek na stravování 

zaměstnanců, č. 34 547/2016-SŽDC-O10 (dále jen „Obchodní podmínky“), jejichž ustanovení 
se použijí přiměřeně s ohledem na specifikaci předmětu této smlouvy v čl. 2.1 a 2.2 (dílem se 
rozumí dodávky dle této smlouvy). Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním 
Obchodních podmínek přednost. 

8.2 Dodavatel prohlašuje, že  
8.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil, 
8.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

smlouvy, přičemž si není vědom žádným překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou. 

8.3 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. 
8.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy o dodávce poukázek na 

stravování zaměstnanců a Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem. 
8.5 Smluvní vztahy neupravené touto Smlouvou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 

zákoníkem a dalšími právními předpisy. 
8.6 Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 

rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
8.7 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. 
8.8 Poté, co Dodavatel poprvé obdrží spolu s touto Smlouvou i Obchodní podmínky v písemné 

formě, se budou veškeré další případy Smluv o dodávce poukázek na stravování zaměstnanců 
mezi Smluvními stranami  řídit Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o poskytování služeb 
na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou 
součástí vyhotovení těchto Smluv, neboť Dodavateli již bude obsah Obchodních podmínek 
známý. 

8.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
Předmětu smlouvy objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí 
práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 

8.10 Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Smlouva o dodávce poukázek na stravování 
zaměstnanců, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí 
v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami. 

 
Přílohy 
1. Obchodní podmínky 
2. Seznam míst pro odběr poukázek na stravování 

 
 

 
 
V Praze dne 23. 9. 2016                                   V Praze dne 30. 9. 2016 
 
Za objednatele:                                                          Za dodavatele: 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
                        Bc. Jiří Svoboda                                                        Ing. Jiří Kráčmar 
              zástupce  generálního ředitele                                               generální ředitel                                                               
 

 


