
EXIT GROUP 

S YAS = Sytý a spokojený - člen skupiny EXIT GROUP 
Česká firma 

Jeden ze zakládajících členů "Asociace provozovatelů stravenkových systémů" 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ 
číslo 4191 ze dne 2. ledna 2004 

1 . SMLUVNÍ STRANY 

Dodavatel : Jana Baldíková, 
Dušan Vrchovský, 
zapsáni v evidenci živnostenského rejstříku Okresního živnostenského úřadu ve Zlíně 
SYAS sdružení podnikatelů, 
Lešetín II / 667, 760 01 ZLIN telefon, záznamník 	 fax 

IČO: 48447536 

Odběratel : 	...Katastrální úřad pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 	 

Adresa : 	....Třída Tomáše Bati 1565, 760 96 Zlín 	 

Vyřizuje : 

Tel : 	 e-mail : 

IČO: 	 71 18 52 16 	DIČ • 	 

Bank. spojení: 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 	Dodavatel se zavazuje zajišťovat pracovníkům odběratele stravování ve smluvních 
zařízeních v souladu s příslušnými právními normami. 

2.2 	Poukázky jsou určeny k odběru hlavního jídla výběrem z jídelního lístku, popřípadě dietních 
jídel, doplňkových jídel a nápojů. Je-li cena jídla vyšší, než hodnota poukázky, zaplatí strávník 
rozdíl v hotovosti. 

2.3 	Nelze poskytovat jídla levnější a požadovat vrácení peněz. Cena hlavního jídla ve smyslu 
nařízení se stanovuje ve výši nominální ceny stravenek. 

2.4 	Jídla budou vyráběna dle receptur a kalkulována podle platných cenových předpisů 
uplatněných v jednotlivých provozovnách. 
Hodnoty poukázek jsou od 30,- Kč po 5 ti Kč až do 100,- Kč 

2.5 	Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpověd'ní lhůtou. 

2.6 	Tato smlouva nahrazuje dříve uzavřené smlouvy mezi společností SYAS — člen skupiny EXIT 
GROUP a těmito Katastrálními úřady (pracovišti): Holešov, Kroměříž, Uherské Hradiště, 
Uherský Brod, Valašské Klobouky a Zlín. 



PLATEBNÍ PODMÍNKY 

	

3.1 	Provize za služby nebude účtována. 

	

3.2 	Dodavatel se zavazuje dodávat objednaný počet stravenek v objednané nominální hodnotě na 
jednotlivá Katastrální pracoviště odpovědným pracovníkům uvedených v objednávce na 
příslušný měsíc. 

	

3.2 	Odběratel se zavazuje provádět odběr (nákup) stravenek pověřenými pracovníky 
jednotlivých Katastrálních pracovišť na základě centrální písemné objednávky za všechna 
Katastrální pracoviště, zajistit jejich prodej svým pracovníkům a zajistit jejich používání v 
souladu s právními předpisy. 

	

3.3 	Platba bude provedena nejpozději do 10 dnů po předání stravenek a dodavatelem vystavené 
faktury na Katastrální úřad pro Zlínský kraj s rozpisem čerpání za jednotlivá Katastrální 
pracoviště podle objednávky a skutečného odběru. Platbu lze provést bezhotovostním 
převodem i na základě vystavené proforma faktury. 

	

3.3 	Vzhledem k tomu, že platnost poukázek je omezena je odběratel oprávněn nepoužité poukázky 
vrátit do 15 dnů po ukončení jejich platnosti. Dodavatel uhradí cenu vrácených poukázek 
v jejich nominální hodnotě do 10 dnů od jejich převzetí. 

	

3.5 	V případě opožděné úhrady faktury se sjednává podle ustanovení § 544 a § 545 občanského 
zákoníku smluvní pokuta ve výši 0,05 % z fakturované ceny za každý den prodlení 
s úhradou. 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

Za dodavatele 	 Za odběratele 

Ve Zlíně dne ...2. ledna 2004 	 



KÚ-38/2011-770-02020-1 

ze dne 1 11 2010 

Kód klienta: 185699 

Dodatek č. 1 
k obchodní smlouvě Č. 4191 ze dne 2.1edna 2004 

(dále jen "Dodatek č. 1") uzavřený mezi: 
Česká republika - Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 1565, PSČ 760 96, 

71185216, jednající: Bc. Štěpánem Formanem, ředitelem (dále jen „Odběratel") 

a 

Edenred CZ, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1076/5, PSČ 110 00, 	247 45391, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 170804, jednající: Jean 
Paul Marie Berthierem, jednatelem (jako „Dodavatel") 

společně dále jen „Strany" nebo „Smluvní strany" 

Odběratel a právní předchůdce Dodavatele, společnost SYAS spol. s r.o., se sídlem Zlín, IČ: 60723050, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C., vložka 16657 („právní 
předchůdce Dodavatele"), uzavřeli dne 02.01.2004 Smlouvu o poskytování náhradního závodního 
stravování („obchodní smlouva"), na základě níž se Dodavatel zavázal zabezpečit závodní stravování 
pro zaměstnance odběratele ve vybraných provozovnách a prodávat proti zfalšování zabezpečené 
poukázky na stravování v provozovnách označených logem. 

S účinností ke dni 01.11.2010, právní předchůdce Dodavatele splynul fúzí s Dodavatelem, společností 
Edenred CZ, s.r.o.. Přesto, že shora uvedeným dnem ze zákona přecházejí veškerá práva a povinnosti 
ze smluvních vztahů, včetně těch, která vyplývají z obchodní smlouvy na Dodavatele, strany si přejí 
výslovně tuto skutečnost stanovit formou tohoto Dodatku Č. 1. Smluvní stany tedy souhlasně 
potvrzují, že Odběratel a Dodavatel jsou smluvními stranami obchodní smlouvy, a to s účinností k 
datu 01.11.2010. 

Ostatní ustanovení obchodní smlouvy zůstávají nedotčena. 
Veškeré pojmy a definice použité v Dodatku Č. 1 mají stejný význam jako v obchodní smlouvě. 
Dodatek č. 1 se řídí právními předpisy České Republiky a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma 
Stranami 
Ve Zlíně dne 01.11. 2010 

Za Katastrální úřad pro Zlínský kraj 	Za Edenreasl£Z, 

Bc. Štěpán Forman 	 Jana Balíková 
manažerka pobočky Zlín 

1 


