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11z2e17 

Kód klienta: 

OBCHODNÍ SMLOUVA - Ticket Restaurant® 

Odběratel: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem V Hradci Králové 
Se sídlem: 50002 Hradec Králové - Pražské Předměstí, Habrmanova 196/19 
Organizační složka státu - 325 
Zastoupený (jméno, funkce): MUDr. Ivan Kučera, Ph. D., ředitel KHS 
Objednávající (jméno,funkce): 

Tel.: IČ: 71009213 
e-mail: CZ-NACE: 86901 
Číslo účtu / Smërový kód banky:
e-mail pro Zasílání faktur: 

(dále jen ,,odběratel“) na straně jedné,

3 

Dodavatel: Edenred CZ s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1076/5 110 00 Praha 1 

zastoupený: Vojtěchem Štěpánkem, na základě plné moci
I 

Tel.: 234 662 340 IČ: 24745391 
e-mail: informace-cz@edenred.com DIČ: CZ24745391 
Bankovní Spojení: 51-2498720257/0100 
(dále jen ,,dodavatel") na straně jedné, 

uzavřeli spolu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tuto smlouvu O zabezpečení závodního stravování pro pracovníky odběratele: 

I. 

Dodavatel zabezpečí závodní stravování pro zaměstnance odběratele (dále 
jen ,,strávníky“) ve vybraných provozovnách a bude odběrateli prodávat 
proti zfalšování zabezpečené pou-kázky na stravování (dále jen ,,poukázky“) 
na základě závazné, písemné objednávky. Dodavatel doručí na aadresu 
odběratele závazně objednané poukázky. Dodavatel vystaví fakturu, kterou 
pošle elektronicky na adresu Odběratel zaplatí poukázky 
do 15 dnů od data zdanitelného plnění. Skartační poplatek ve výši provize, 
nejméně 2 % Z objemu, bude účtován pouze v případě neodebrání již 
vyrobených poukázek. 
li. 

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

Odběratel poskytne dodavateli za poskytnuté služby provizi, ve výši 
0,7 % z celkové hodnoty objednávaných poukázek, minimálně však 100 Kč. 
Provize podléhá dani z přidané hodnoty dle zákona. 
IV. ˇ 

Poplatek za personalizované obálky (na jména jednotlivých pracovníků) je 
sjednán ve výši 0,- Kč za obálku. 
Doprava na jednotlivá místa odběru (specifikovaná dle požadavků 
odběratele) bude účtována ve výši 90,- Kč + DPH za jednotlivé odběrné 
místo. 
V. 
Vrácení nespotřebovaných poukázek odběratelem dodavateli k proplacení 
je možné, jsou-li doručeny dodavateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po 
skončení doby platnosti poukázek. 
Skartační poplatek ve výši 2 % (minimálně 100 Kč) Z objemu nespotře- 
bovaných poukázek bude účtován odběrateli. 
VI. 
Za kvalitu jídel a ostatních služeb ručí provozovatel odbytového zařízení. 
Případné reklamace vyřizuje strávník přímo s provozovatelem příslušného 
odbytového zařízení. 
VII. 
Odběratel se zavazuje, že dodavateli předá osobní údaje strávníků 
V rozsahu potřebném pro plnění této smlouvy. Odběratel tímto pověřuje 
dodavatele zpracováním osobních údajů strávníků, a to výlučně pro účely 
této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel je na 
základě tohoto pověření oprávněn zpracovávat osobní údaje strávníků 
poskytnutých odběratelem V rozsahu jméno, příjmení a další údaje, budou-li 
požadovány pro řádné zhotovení a distribuci poukázek a pro poskytování 
souvisejících služeb, oprávňuje odběratel dodavatele kjejich zpracování. 
Osobní údaje zpracovávané pro účely této smlouvy spolu s údaji týkajícími 
se přímo Ticket Restaurant se společně nazývají „klientské údaje". 

Dodavatel zajistí, aby klientské údaje V jeho držení byly zpracovávány 
bezpečně v souladu S obvyklými standardy a platnými právními předpisy 
V oblasti regulace osobních údajů, bude zachovávat mlčenlívost a přijme 
vhodná technická a organizační opatření proti nepovolenému nebo proti- 
právnímu zpracování klientských údajů a proti jejich ztrátě, zničení nebo 
poškození nebo ustanoví pověřence pro ochranu osobních údajů, vyplývá-li 
tato povinnost ze zákona. Dodavatel poskytne odběrateli při Zpracování 
klientských údajů veškerou součinnost vyžadovanou platnými právními 
předpisy, zejména při ohlašování/oznamování porušení zabezpečení 
klientských údajů, při posouzení vlivu na ochranu klientských údajů či při 
konzultacích s dozorovým úřadem. Dodavatel je oprávněn zpracovávat 
klientské údaje po celou dobu platnosti této smlouvy, po jejím ukončení pak 
po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo je-li dán jiný právní 
důvod. Odpadne›li důvod pro zpracování klientských údajů, dodavatel 
klientské údaje vymaže nebo je vrátí odběrateli. 
Vlll. 

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou se 
souhlasem obou stran. 
IX. 
Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami pro Obchodní smlouvu (dále jen 
,,VOP“), jejichž aktuální verze je k dispozici na vWWv.edenred.cZ, a které 
tvoří v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů nedílnou 
součást této smlouvy. Podpisem této smlouvy Odběratel potvrzuje, že se 
seznámil s obsahem a významem VOP, jakož i dalších dokumentů, na 
které se ve VOP odkazuje, a výslovně S jejich zněním souhlasí. Odběratel 
tímto prohlašuje, že ho dodavatel upozornil na ustanovení, která odkazují 
na VOP stojící mimo vlastní text smlouvy a jejich význam mu byl 
dostatečně vysvětlen. Odběratel bere na vědomí, že je vázán nejen 
smlouvou, ale i VOP a bere na vědomí, že nesplnění povinností či 

podmínek uvedených ve VOP může mít stejné právní následky jako 
nesplnění povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy. 
X. 
Při rozporu mezi podepsanou smlouvou a VOP se přednostně uplatní 
ustanovení uvedená ve smlouvě. 
XI. 
Dodavatel bere na vědomí, že Odběratel je subjektem, jenž je povinen 
poskytovat informace dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a proto jej nelze 
smluvně zavázat k povinnosti zachovávat mlčenlivost v rozsahu 
stanoveném citovaným právním předpisem. Odběratel po podpisu 
obchodní smlouvy uveřejní podepsanou obchodní smlouvu a všechny 
případné dodatky k obchodní smlouvě v registru smluv je-li povinnost podle 
zákona č. 340/2015 Sb. 
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XII. 
Smlouva se Vyhotovuje V počtu dvou výtisků, Z čehož Smluvní Strany obdrží 
po jednom výtisku. 
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv, je-li 
povinnost podle Zákona č. 340/2015 Sb. Tato smlouva se uzavírá na dobu 
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Odběratelz 
Razítko + podpis 

neurčitou S platností od 1.4.2018. Výpovědní doba je dva měsíce a Začíná 
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla Výpověď 
doručena druhé Smluvní straně. 

V /1/< ‹*“@ - 9 -04- 2018 

Dodavatel: 
Razítko + podpis 

Edenred CZ S.r.o., Na Poříčí 5, 110 00 Praha 1, DIČ: CZ 247 45 391, společnost je Zapsaná u Městského Soudu V Praze oddíle C. Vložka 170804 
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PLNÁ Moc 

Společnosl Edenred CZ s.r.O. 

IČ: 24745391, Se sídlem Proıhcı 1, No Poříčí 1076/5, PSČ 110 00, Zopsono v obchodním 
rejslříku vedeném Měsíským soudem v Proze, oddíl C, vložko 170804, Zosloupenćı: 

 

Plnou moc prìjímćım 

Edenred Cl s.r.o. 
No Poříčí 5, 110 00 Praha 1 

DIČ: CZ 247 45 391 
edenred.cz 

Společnosl je Zopscıno U Meslskeho Soudu v Praze oddıle C. vložko 170804


